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تمهيد
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻫﻮ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ و ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻷردن ،ﺗﺰداد
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺬاء واﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ ،واﻟﺬي ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻋﺒﺮ
ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷردﻧﻴﺔ واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﻬﺠﺮات اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻤﺠﺎورة واﻟﺒﻌﻴﺪة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻐﻂ اﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮﺟﻪ
ﻟﻠﻐﺬاء ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ وأﺛﺮﻫﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ اﻟﻮاﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺑﻌﺪ
اﻷزﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﻧﻘﺺ اﻹﻧﺘﺎج وارﺗﻔﺎع اﻟﻜﻠﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺤﻦ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ،ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات دﻓﻌﺖ اﻷردن إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺬاء ﻟﻜﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺳﻌﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻊ.
إن اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺣﻔﻈﻪ ﷲ ورﻋﺎه ﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﻮار ﺑﻮرﻟﻮغ ﻓﻲ
 ٢٠٢٠/١٠/١٦أﺛﻨﺎء ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ،أﺻﺒﺤﺖ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت
وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ،وﻗﺪ أﺧﺬت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ إﻋﺪاد
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
وﺑﺎﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﺄﺳﺴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ،واﻧﻌﻜﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻦ اداء اﻷردن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ.
ﺳﻴﺤﻈﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺳﻴﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻛﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻜﻔﻮء ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ دول اﻻﻗﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎه ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
أﺧﻴﺮا اﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻟﻜﻞ ﻣﻦ
ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻤﻮﻟﻰ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ ان ﻳﻮﻓﻘﻨﺎ
ﺗﻄﻠﻌﺎت وﻃﻤﻮﺣﺎت ﺷﻌﺒﻨﺎ واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ أردن ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺠﻮع وآﻣﻦ ﻏﺬاﺋﻴًﺎ ﺑﺠﻬﻮد ﺟﻤﻴﻊ أﺑﻨﺎﺋﻪ.
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﻨﻴﻔﺎت

الفصل األول

مقدمة

الفصل األول

مقدمة
 1-1خلفية
بعــد ظهــور فيــروس كورونا ،وفــي أكثــر مــن مناســبة خــال األشــهر الماضيــة ،أكــد جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي ابــن
الحســين المعظــم أن موضــوع األمــن الغذائــي يحظــى باهتمــام وأولويــة خاصــة فــي األردن ،كمــا ركــز جاللتــه علــى عــدة
موضوعــات تدعــو إلــى التفكيــر فيهــا واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة بصددهــا ،أبرزهــا مــا يلــي:
 األمن الغذائي ي ُِّشكل التحدي األكبر في العام.(((2021
 الجــوع يهــدد مجتمعــات الالجئيــن فــي منطقتنــا ،ونحــن علــى اســتعداد لعمــل كل مــا يمكــن لخدمتهــم ،وبــذل كلالجهــود لنكــون مركــ ًز ا إقليميًــا ألمنهــم الغذائــي(((.
 حتــى نتمكــن مــن تحقيــق أمــن غذائــي يجــب وجــود إطــار سياســي وتشــريعي قــوي .وليــس الســؤال هنــا هــو مــا إذا كنــاســنعمل أم ال ،بــل مــا العمــل الــذي ســيحقق أهدافنــا؟

(((

همــا وطن ًيــا ،وذلــك نتيجــة لعمليــات التحضــر والعولمــة ،وتأثيــرات التغيــر
لقــد أصبــح موضــوع األمــن الغذائــي يشــكل ً
المناخــي ،والزيــادات والتذبــذب فــي األســعار العالميــة ،عــاوة علــى تأثــر األمــن الغذائــي فــي األردن بأزمــة اللجــوء
الســوري ،وتراجــع تحويــات األردنييــن فــي الخــارج ،باإلضافــة إلــى نقــص الدعــم المقــدم لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن
الفلســطينيين .فــي اآلونــة األخيــرة كان لجائحــة كورونــا أثــر بــارز فــي تســليط الضــوء علــى أهميــة ومركزيــة األمــن الغذائي.
ومــن هنــا ،فــإن الحاجــة إلــى وجــود اســتراتيجية لألمــن الغذائــي هــي حاجــة مُ لحّ ــة ال يمكــن غــض النظــر عنهــا.
وتشـ ِّ
ـكل صياغــة وتنفيــذ اســتراتيجية األمــن الغذائــي وبرنامجهــا التنفيــذي فرصــة وتحد ًيــا فــي آن واحــد ،ليــس للحكومــة
األردنيــة فحســب وإنمــا للشــركاء المحلييــن والدولييــن الذيــن يدعمــون األردن لبنــاء َ
الم َن َعــة فــي مواجهــة األزمــات
ً
ً
مســبقا ومتطلبًــا رئيســيًا لتحقيــق األمــن
شــرطا
ووقــف التباطــؤ االقتصــادي .ويشــكل تحقيــق األمــن الغذائــي
اإلنســاني والوطنــي ،وستســاهم هــذه االســتراتيجية فــي تحقيــق النمــو واالزدهــار واســتدامة الوضــع فــي األردن كمركــز
لالســتقرار والســلم فــي اإلقليــم.
لقــد التبــس مفهــوم األمــن الغذائــي فــي األردن بالزراعــة ،واالكتفــاء الذاتــي ،واالعتمــاد علــى الــذات فــي توفيــر الســلع
الغذائيــة الرئيســية؛ لــذا فقــد تــم ربــط األمــن الغذائــي بالزراعــة بشــكل شــبه كامــل .وهنــا يجــب التذكيــر بــأن أول سياســة
زراعيــة أردنيــة تــم إعدادهــا كانــت عــام  ،1992وركــزت حينهــا علــى موضــوع األمــن الغذائــي((( .كمــا تــم إعــداد العديــد مــن
التقاريــر والدراســات حــول موضــوع األمــن الغذائــي بطلــب مــن بعــض الجهــات المحليــة والدوليــة ،ولكــن لــم يتــم اعتماد
ٍّ
أي منهــا كاســتراتيجية وطنيــة لألمــن الغذائــي رســميًا(((.
علــى الرغــم مــن اعتمــاد األمــن الغذائــي فــي األردن بشــكل كبيــر علــى اإلنتــاج الزراعــي المحلــي ،إال أن مفهــوم األمــن
الغذائــي أكثــر اتســاعً ا مــن اإلنتــاج الزراعــي أو حتــى توفيــر الغــذاء؛ فهــو قطــاع متعــدد األبعــاد ،كمــا أن المؤسســات
((( خطــاب جاللــة الملــك عبــد هللا خــال اجتماعــه مــع الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي ورئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي 25
أغســطس  /آب 2020
((( خطاب جاللة الملك أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر  /أيلول .2020
((( وكالة األنباء األردنية بترا .2020 ،متوفر على الرابط التاليhttps://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=155623&lang=ar&name=news:
شــارك جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي فــي  16أكتوبــر  /تشــرين األول فــي حــوار بورلــوغ الدولــي لعــام  2020وألقــى كلمــة رئيســية أكــد فيهــا علــى
أهميــة العمــل ً
معــا فــي هــذا الوقــت لمعالجــة الجــوع وانعــدام األمــن الغذائــي.
كل مــن  ،GIZوالبنــك الدولــي ،ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ،وتزامــن إعدادهــا مــع اعتمــاد برنامــج
((( تــم إعــداد السياســة الزراعيــة األولــى بدعــم مــن ٍّ
تصحيــح القطــاع الزراعــي (( ،ASAPوقــرض تصحيــح القطــاع الزراعــي (.)ASAL
((( كان آخرهــا االســتراتيجية الوطنيــة لألمــن الغذائــي مايــو  /أيــار2017؛ وهــي وثيقــة شــاملة دعمتهــا عــدة أوراق فنيــة عــن الموضــوع أعدهــا برنامــج
األغذيــة العالمــي وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بنــاء علــى طلــب وزارة الزراعــة.
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المعنيــة بــه متعــددة ،ويتطلــب تحقيقــه مزيــدً ا مــن التعــاون والتنســيق بيــن مختلــف المؤسســات وأصحــاب العالقــة
للعمــل ً
معــا ،والتــي تشــمل مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص ،ومؤسســات المجتمــع المدنــي ،والمنظمــات
الدوليــة .ويُعــدُّ األمــن الغذائــي محصلــة لعوامــل عديــدة مترابطــة بشــكل وثيــق مثــل التغذيــة ،واالســتهالك ،والوصول
إلــى الغــذاء ،والحوكمــة ،واالســتقرار ،واالســتدامة.
لقــد التــزم األردن بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر وغاياتهــا المتعــددة ،بمــا فــي ذلــك األهــداف
األول ،والثانــي ،والثالــث ،والســادس ،والثانــي عشــر ،والثالــث عشــر ،والرابــع عشر ،والســادس عشــر ،والتــي ترتبــط
بشــكل مباشــر بموضــوع األمــن الغذائــي والجــوع والتغذيــة ،وخاصــة بالغايتيــن  1-2و .2-2
تجــدر اإلشــارة إلــى أن إنجــاز األعمــال كالمعتــاد وبنفــس الوتيــرة ال يعــد كاف ًيــا ،وإنمــا نحــن بحاجــة إلــى التفكيــر خــارج
الصنــدوق وبــذل جهــود نوعيــة إضافيــة ليتمكــن األردن مــن تحقيــق أهدافــه والوفــاء بالتزاماتــه بحلــول العــام .2030

 2-1لماذا استراتيجية األمن الغذائي؟
تشــكل اســتراتيجية األمــن الغذائــي اســتجابة مباشــرة للحاجــة الملحــة واألولويــة المعطــاة لألمــن الغذائــي علــى أعلــى
ّ
ً
وشــرطا
يتجــز أ
جــزءا ال
المســتويات فــي األردن ،كمــا تشــكل انطالقــة للعمــل الوطنــي والدولــي المشــترك لتكــون
ً

ً
مسـ ً
الحقــا
كل مــن االســتراتيجية وخطتهــا التنفيذيــة التــي ســتعد
ـبقا لألمــن الوطنــي واإلنســاني واإلقليمــي .وتشــكل ٌّ

خارطــة طريــق للوصــول إلــى أردن آمــن غذائ ًيــا ،وســتؤدي إلــى تحقيــق مــا يلــي:
 - 1االمتثــال ألوامــر جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي ،واعتمــاد  2021عامً ــا لمواجهــة تحديــات األمــن الغذائــي وانطالقــة
جديــدة للمئويــة الثانيــة للمملكــة.
 - 2أن يصبــح األردن مركــ ًز ا إقليميًــا وإســتراتيجيًا لألمــن الغذائــي؛ إذ ســيكون مركــ ًز ا للتخزيــن ،وتوفيــر الخدمــات
اللوجســتية ،واإلنتــاج الزراعــي ،وتصنيــع األغذيــة ،وأنظمــة الــري ،والبيــوت الزراعيــة ،ونقــل المعرفــة والتقنيــات
الحديثــة ،كمــا ســيصبح مركــ ًز ا لتقديــم خدمــات الطــوارئ لــدول اإلقليــم.
 - 3تنســيق الجهــود والتدخــات ذات العالقــة باألمــن الغذائــي فــي األردن وتفــادي االزدواجيــة ،والتداخــل ،والتضــارب
فيمــا بيــن المؤسســات العاملــة فــي هــذا المجــال.
 - 4متابعة التقدم المحرز لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات العالقة.
 - 5بناء َ
الم َن َعة ضد عوامل وآثار التغير المناخي.
 - 6مواجهة آثار فيروس كورونا على األمن الغذائي.
 - 7اعتبار آثار األزمة السورية وخاصة الالجئين كأزمة ممتدة.

 3-1آليّة اإلعداد والنهج المتبع
تواصلــت وزارة الزراعــة مــع شــركائها لدعــم إعــداد اســتراتيجية األمــن الغذائــي وخطــة العمــل .وع ّبــر كل مــن برنامــج
األغذيــة العالمــي ،ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة ،وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،واللجنــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة لغــرب آســيا ،والســفارة الهولنديــة فــي األردن عــن رغبتهــم واســتعدادهم لدعــم الــوزارة فــي إنجــاز هــذا
العمــل المهــم .وعقــدت الــوزارة بدورهــا اجتماعً ــا مــع شــركائها الخمســة بتاريــخ  9ســبتمبر  /أيلــول  ،2020لتبــادل
الــرأي حــول المهــام ،والشــراكات ،واإلعــداد ،والتنفيــذ ،واإلنجــاز .وقــد أكــد معالــي وزيــر الزراعــة علــى حاجــة الدولــة إلــى
اســتراتيجية شــاملة تتنــاول جميــع مكونــات األمــن الغذائــي يتــم تنفيذهــا بالشــراكة مــع العديــد مــن المؤسســات
الحكوميــة وشــركاء التنمية .وحتــى تتحقــق الشــمولية طالــب معالــي الوزيــر مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم
كميســرين للعمــل تحــت قيــادة وزارة الزراعــة(((.
المتحــدة وبرنامــج األغذيــة العالمــي العمــل
ّ

((( المبــادئ التوجيهيــة التنفيذيــة لصياغــة االســتراتيجية ،برنامــج األغذيــة العالمــي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ،2020،ورقــة أوليــة أعــدت لتشــكل
أساســا وتوجيهً ــا لعمليــة صياغــة االســتراتيجية.
ً
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َّ
تضمــن التنســيق واالستشــارات مــع أصحــاب
وخــال مراحــل إعــداد االســتراتيجية تــم اتبــاع منهــج تشــاركي واســع
العالقــة .يبيــن الملحــق رقــم ( )1المؤسســات والجهــات المشــاركة فــي صياغة االســتراتيجية ،وأدوارها ،ومســؤولياتها.
وقــد بــدأ العمــل التحضيــري ،والمشــاورات ،وجمــع المعلومــات ،ومراجعــة الوثائــق والتقاريــر مــع نهايــة شــهر ســبتمبر
 /أيلــول  ،2020تبعهــا إعــداد التقريــر األولــي مــن قبــل مستشــار السياســاتّ ،
كل مــن وزارة الزراعــة
وتمــت مناقشــته مــع ٍّ
ولجنــة المراجعــة بتاريــخ  27أكتوبــر  /تشــرين األول  ،2020ومــن َثــم تــم اعتمــاد النســخة النهائيــة مــن التقريــر األوّ لــي خــال
اجتمــاع اللجنــة الوطنيــة لألمــن الغذائــي برئاســة معالــي وزيــر الزراعــة بتاريــخ  22تشــرين الثانــي .2020
شــارك جميــع أصحــاب العالقــة بشــكل فاعــل فــي إعــداد المســوّ دات ،وتشــكيل شجرة المشــكالت ،وتحليــل الشــركاء،
والتحليــل الرباعــي ،وتحديــد التحديــات ،باإلضافــة إلــى الوصــول إلــى توافقــات وبنــاء إجمــاع معهــم حــول الرؤيــة واألهــداف
االســتراتيجية وذلــك خــال ورشــة العمــل التــي اســتمرت لمــدة يوميــن  10-9فبرايــر  /شــباط  ،2021وشــارك فيهــا النقــاط
المحوريــة  /ضبــاط االرتباط فــي الــوزارات ،والمؤسســات الوطنيــة ،ومنظمــات األمــم المتحــدة .كمــا تــم عقــد ورشــة
عمــل بتاريــخ  22أبريــل  /نيســان  2021لمراجعــة واســتكمال بعــض أجــزاء االســتراتيجية.
تــم تســيير وتوجيــه العمــل ،ومراجعته ،والموافقــة علــى المســودات مــن خــال لجنــة الميســرين والنقاط المحوريــة
«ضبــاط االرتبــاط» للموضوعــات المتخصصــة ،ولجنــة مراجعــة االســتراتيجية ،ووزارة الزراعــة ،واللجنــة التوجيهيــة.
وقــد أوصــت اللجنــة الوطنيــة لألمــن الغذائــي لمجلــس الــوزراء بدورهــا بالموافقــة علــى االســتراتيجية ،حيــث أقرهــا
مجلــس الــوزراء بتاريــخ  5ســبتمبر  /أيلــول . 2021
يوضــح الملحــق رقــم ( )2األنشــطة التــي تمــت خــال إعــداد االســتراتيجية ،ويبيــن الرســم التخطيطي أدنــاه الهيــاكل
المختلفــة المســؤولة عــن صياغــة ومراجعــة االســتراتيجية ،واإلشــراف عليهــا ،وإقرارهــا.
المهام

الجهة

الشركاء

المصادقة

مجلس الوزراء

رئيس الوزراء والوزراء

التنسيق واإلشراف والتيسير

وزارة الزراعة

الوزير واألمين العام واألقسام
القطاعية

التوجيه واإلشراف

اللجنة الوطنية لألمن الغذائي

كبار المسؤولين من المؤسسات
ذات العالقة

المتابعة اليومية والدعم الفني

الميسرين

وزارة الزراعة و  WFPو FAO

المداخالت الفنية والمراجعة

لجنة المراجعة

وزارة الزراعة و   WFPو FAO
و  UNDPو  ESCWAوالسفارة
الهولندية

توفير البيانات والمراجعة والدعم
الفني

ضباط االرتباط

ممثلون عن الوزارات ومنظمات
األمم المتحدة

إعداد المسودات وإدخال
التعديالت

فريق الصياغة

كبير مستشاري السياسات
والخبراء الوطنيين

الهياكل والمهام إلعداد استراتيجية األمن الغذائي
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أوضاع األمن الغذائي في األردن
 1-2الواقع االقتصادي الكلي ،واالجتماعي والبيئي
يصنــف األردن علــى أنــه دولــة ذات دخــل أعلــى مــن المتوســط بتعــداد ســكاني يبلــغ حوالــي 11.03مليــون نســمة((( ،يعيــش
 %9منهــم فــي المناطــق الريفيــة ،ونحــو  %12مــن الســكان الجئــون ســوريون .وقــد بلــغ الناتــج المحلــي اإلجمالــي  44مليــار
دوالر أمريكــي فــي العــام  2019ليكــون دخــل الفــرد نحــو أربعــة آالف دوالر أمريكــي فــي نفــس الســنة.
بلــغ معــدل الفقــر المطلــق  %15,7فــي العــام  (((2017مقارنــة بنســبة ـ %14,4فــي العــام  .2010وخــال الربــع األخيــر مــن العــام
 2020وصــل معــدل البطالــة إلــى أعلــى مســتوى فــي تاريــخ األردن علــى اإلطــاق وهــو  ،(((%24.7وكانــت نســبته بيــن الذكــور
 %22.6وبيــن اإلنــاث  .%32.8ويُعــد األردن مــن أكثــر البلــدان التــي تعانــي مــن نــدرة الميــاه فــي العالــم؛ إذ يســتهلك الفــرد
مــا يقــل عــن 100م 3ســنويًا ،ويســتهلك القطــاع الزراعــي نحــو  570مليــون متــر مكعــب ،أو مــا يعــادل %51.8مــن كميــة الميــاه
المتاحــة فــي العــام  .2018وســاهم بنســبة  %5مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام  .((1(2019يعتمــد األردن فــي توفيــر
الطاقــة بشــكل كبيــر علــى الخــارج؛ فقــد اســتورد أكثــر مــن %95مــن الطاقــة الالزمــة بقيمــة ( )3.062مليــار دوالر أمريكــي
فــي العــام  .2019وفيمــا يتعلــق بالمنــاخ فــإن تغ ُّيــر المنــاخ يؤثــر علــى جميــع مكونــات األمــن الغذائــي وأنظمــة الغــذاء فــي
األردن ،ويتضــح ذلــك مــن خــال تناقــص نســبة المياه ،وزيــادة وتيــرة الجفــاف ،وتســارع تدهــور األراضــي؛ األمــر الــذي
يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى انخفــاض اإلنتــاج واإلنتاجيــة خاصــة بالنســبة إلــى صغــار المزارعيــن ومزارعــي الكفــاف
الذيــن يعتمــدون بشــكل رئيســي علــى الزراعــة البعليــة وتربيــة الماشــية التقليديــة أو شــبه المكثفــة علــى نطــاق واســع.
تعانــي  %3مــن األســر األردنيــة مــن انعــدام األمــن الغذائــي؛ إذ يبلــغ عــدد أفرادهــا نحــو  219186فــردً ا ،وهنــاك  %53آخــرون أو
ً
(وفقــا لمؤشــر األمــن الغذائــي  /مؤشــر كاري) .ومــن بيــن جميــع
 3872286فــردً ا معرضــون النعــدام األمــن الغذائــي
المحافظــات تعــد الطفيلــة المحافظــة األكثــر انعدامً ــا لألمــن الغذائــي فــي األردن؛ إذ يعانــي  %20مــن األســر فيهــا مــن
انعــدام األمــن الغذائــي( .((1ويبيــن الشــكل التالــي مؤشــر األمــن الغذائــي علــى مســتوى المحافظــات فــي األردن.

((( دائرة اإلحصاءات العامة 14 ،نوفمبر  /تشرين الثاني [ .2021على اإلنترنت] متوفر علىhttp://dosweb.dos.gov.jo<< :
((( دائرة اإلحصاءات العامة.2019 ،
((( دائــرة اإلحصــاءات العامــة[ .2020 ،علــى اإلنترنــت] متوفــر علــىhttp://dosweb.dos.gov.jo/23-0-unemployment-rate-during-the-sec�< :
ond-quarter-of-2020
(((1

دائرة اإلحصاءات العامة ،األردن في أرقام .2019

(((1

تحديــث األمــن الغذائــي األردنــي ،اآلثــار المترتبــة علــى جائحــة كورونــا ،البنــك الدولــي ،منظمــة األغذيــة والزراعــة ،الصنــدوق الدولــي للتنميــة والتنمية
وبرنامــج األغذيــة العالمــي مــن يوليــو  /تمــوز إلــى أغســطس  /آب .2020
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مؤشر األمن الغذائي للمحافظات
متابعة األمن الغذائي عن بعد لألردنيين تموز /آب 2020
اربد
%38
%60
%2

المفرق
%36
%61
%3

عجلون
%61
%35
%4

جرش
%31
%65
%4

البلقاء
%49
%47
%4

الزرقاء
%38
%55
%6

مادبا
%42
%54
%4

عمان

%47
%50
%3

الكرك
%54
%42
%4

معان
%36
%64

الطفيلة
%40
%40
%20

العقبة
%45
%53
%2

آمن غذائي ًا

أمن غذائي هش

*المصدر :تحديث األمن الغذائي األردن (أبعاد كوفيد  )19تموز  /آب 2020
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أوضاع األمن الغذائي في األردن
(((1

 2-2حالة الغذاء والتغذية

يع ـرَّف األمــن الغذائــي بأنــه «الحالــة التــي يتحقــق فيهــا الحصــول المــادي واالقتصــادي علــى الغــذاء الكافــي واآلمــن
والمغــذي لــكل النــاس وفــي كل األوقــات بشــكل يلبــي احتياجاتهــم الغذائيــة ،كمــا يناســب أذواقهــم الغذائيــة المختلفــة
بمــا يدعــم الحيــاة النشــطة والصحيــة( .»((1ويتشــكل األمــن الغذائــي مــن أربعــة عوامــل أو مكونــات رئيســية مترابطــة
ً
ً
وثيقــا وتعتمــد علــى بعضهــا بعضــ ًا .وتحتــاج حلقــات سلســلة األمــن الغذائــي إلــى عــدة عوامــل تمكينيــة
ترابطــا
وشــروط مســبقة لكــي تتحقــق.
يشــير مصطلــح النظــام الغذائــي إلــى «مجموعــة األنشــطة التــي ينطــوي عليهــا إنتــاج األغذيــة وتجهيزهــا ونقلهــا
واســتهالكها( »((1ويمكــن هنــا مالحظــة أن األمــن الغذائــي هــدف وطنــي شــامل ،فــي حيــن أن النظــام الغذائــي نهــج
تكاملــي .تجــدر اإلشــارة إلــى أن المصطلحيــن يســتخدمان مــن قبــل الكثيريــن ألداء المعنــى نفســه .وفــي هــذا الســياق
يتعيــن أن تكفــل إجــراءات األمــن الغذائــي والنظــم الغذائيــة عمليــة الحصــول علــى أغذيــة كافيــة ومناســبة وآمنــة
لجميــع ُ
األســر بشــكل منتظــم ومســتقر ،فــي حيــن ينبغــي أن تضمــن اإلجــراءات الموجّ هــة نحــو التغذيــة حصــول األســر
واألفــراد علــى المعرفــة والظــروف الصحيــة والبيئيــة الداعمــة والالزمــة للحصــول علــى فائــدة كافيــة مــن الغــذاء(.((1
تتصــف النظــم الغذائيــة فــي األردن بالهشاشــة والضعــف؛ إذ يقــع األردن فــي منطقــة جافــة أو شــبه جافــة مــع هطــول
نســبة أمطــار منخفضــة ومتذبذبــة مــن عــام إلــى آخــر ،باإلضافــة إلــى محدوديــة الميــاه األرضيــة المتجــددة واعتمــاد
األردن بشــكل كبيــر علــى المدخــات الغذائيــة والزراعيــة المســتوردة.
وفــي الوقــت الــذي يشــدد فيــه األردن علــى أولويــة األمــن الغذائــي فــي العــام  2021ومــا بعــده فإنــه ســيتم عقــد قمتيــن
علــى الصعيــد العالمــي؛ األولــى هــي قمــة النظــم الغذائيــة ،التــي ســتعقد فــي نيويــورك فــي شــهر أيلــول  /ســبتمبر ،2021
والثانيــة هــي قمــة التغذيــة التــي ســتعقد فــي طوكيــو فــي كانــون األول  /ديســمبر .2021
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مكونــات  /معاييــر ومؤشــرات األمن الغذائــي تختلــف بيــن تلــك التــي تطبقهــا وكاالت األمــم
المتحــدة المتخصصــة ومؤشــر األمــن الغذائــي العالمــي الــذي يطبقــه مرفــق وحــدة االســتخبارات االقتصاديــة فــي
مجلــة اإليكونومســت .وعــاوة علــى ذلــك فقــد وضعــت اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا بالتعــاون مــع
المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة اإلطــار العربــي لرصــد األمــن الغذائــي
ً
وصفــا لحالــة األمــن
الــذي يتوافــق فــي معظمــه مــع نظــام وكاالت األمــم المتحــدة( .((1يتضمــن الملحــق رقــم ()3
ـاء علــى مؤشــرات اإلطــار العربــي لرصــد األمــن الغذائــي .واســتنادً ا إلــى مؤشــر األمــن الغذائــي
الغذائــي فــي األردن بنـ ً
العالمــي لعــام  ((1(2020فقــد حقــق األردن  60.4نقطــة مــن أصــل  ،100واحتل بذلــك المرتبــة  62بيــن  113دولة مشــمولة فــي
مســح األمــن الغذائــي العالمــي ،فــي حيــن احتــل المرتبــة  11بيــن الــدول العربيــة كمــا يبيــن الجــدول المضمــن فــي الملحــق
رقــم (.)3

( ((1هذا القسم اعتمد وبني على تقرير اإلسكوا حول مراقبة األمن الغذائي في األردن.
( ((1مؤتمر القمة العالمي لألغذية ،1996 ،منظمة األغذية والزراعة.
( ((1لماذا النظم الغذائية ،موقع قمة النظم الغذائية .2021
( ((1لجنة األمن الغذائي العالمي ،التوصل إلى تفاهم للمصطلحات ،الدورة التاسعة والثالثون ،روما 20-15 ،تشرين األول  /أكتوبر .2012
( ((1تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه المعاييــر هــي تلــك التــي اعتمدتهــا الــدول العربيــة ،فــي حيــن أن المعاييــر المقترحــة فــي الفصــل الرابــع هــي
المعاييــر المقترحــة لرصــد االســتراتيجية وتقييمهــا ،وســوف تشــكل األســاس لمتابعــة وتقييــم االســتراتيجية واإلبــاغ عنهــا وقاعــدة
البيانــات فــي األردن.
(((1

يتكــون مؤشــر األمــن الغذائــي العالمــي مــن أربعــة مؤشــرات رئيســية ومؤشــرات فرعيــة تغطــي  113دولــة ،ويتــم نشــره ســنويًا مــن قبــل
وحــدة االســتخبارات التابعــة لمجلــة اإليكونومســت ().E. I.U
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 3-2الموضوعات ذات العالقة باألمن الغذائي
األمــن الغذائــي هــو قطــاع متعــدد المعــارف ويرتبــط بعــدة قطاعــات مثــل الزراعــة ،والميــاه ،والصناعــة ،واإلمــداد،
والتجــارة ،والصحــة ،والتنميــة االجتماعيــة ،والعمــل ،وغيرهــا كمــا تترابــط الميــاه والطاقــة والغــذاء بشــكل وثيــق
ّ
المضمنــة فــي
وتتأثــر ســلبًا وإيجابًــا ببعضهــا بعضــ ًا .وليــس المقصــود مــن التحليــل هنــا أن يحــل محــل التحاليــل
اإلســتراتيجيات والخطــط القطاعيــة ذات الصلــة بــل تحقيــق أقصــى قــدر مــن التكامــل والتناغــم معهــا.

 1-3-2انعدام األمن الغذائي لألسر
فــي الماضــي ،كان مــن النــادر اعتبــار الجــوع فــي األردن مســألة مثيــرة للقلــق ،ويرجــع ذلــك إلــى العــادات والتقاليــد
االجتماعيــة التــي عــززت التضامــن داخــل المجتمعــات المحليــة ،فض ـ ًلا عــن األنمــاط الزراعيــة والنظــم الغذائيــة التــي
كانــت ســائدة آنــذاك ،وخاصــة فــي مناطــق الريــف والباديــة .غيــر أن التحضــر ،وارتفــاع معــدالت النمــو الســكاني ،والهجــرة
الريفيــة  /الحضريــة ،وإهمــال األراضــي الزراعيــة ،والزيــادات المفاجئــة فــي عــدد الســكان بســبب عمليــات اللجــوء،
وتقلــب أســعار األســواق الدوليــة؛ كلهــا عوامــل ســاهمت فــي زيــادة مســتويات انعــدام األمــن الغذائــي فــي األردن.
ومــع ذلــك ،يصنــف األردن ضمــن البلــدان ذات الخطــورة المنخفضــة فــي مؤشــر الجــوع العالمــي( .((1وفــي هــذا الصــدد
تجــدر اإلشــارة إلــى مــا يلــي:
 أن الفقر في ازدياد في األردن؛ إذ بلغ  %15.7في العام  2017مقارنة بنسبة  %14.4في العام .2010 خــال الفتــرة  2019 - 2017بلــغ معــدل انتشــار نقــص التغذيــة فــي األردن %8.5؛ إذ قفــز مــن  %5.6خــال الفتــرة  2006 - 2004كمــاهــو موضــح فــي الجــدول رقــم ( )1أدنــاه .كمــا أن األردن هو أحــد البلديــن الوحيديــن فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال
أفريقيــا اللذيــن شــهدا زيــادة فــي نســبة انتشــار نقــص التغذيــة خــال الفتــرة  2019 - 2017مقارنــة بالفتــرة .2006((1( - 2004
 ســاهمت األوضــاع الناجمــة عــن كورونــا فــي زيــادة الفقــر والبطالــة بدرجــات ونســب مختلفــة فــي مختلــف المناطــقوبيــن األفــراد .ومــع وجــود اقتصــاد يعانــي
أساســا مــن أزمــة ،فقــد أدت أزمــة كورونــا إلــى فقــد  ((2(%17مــن األردنييــن
ً
(((2
وظائفهــم بشــكل دائــم مــع ارتفــاع البطالــة إلــى  %24.7خــال الربــع األخيــر مــن العــام . 2020
جدول رقم ( )1انتشار نقص التغذية في األردن مقارنة باألقاليم األخرى والعالم

المعيار

الفترة

األردن

غرب آسيا

غرب آسيا
وشمال
أفريقيا

الدول ذات
الدخل
األعلى من
المتوسط

العالم

نسبة
انتشار
نقص
التغذية%

2006 - 2004

5.6

15.7

10.7

7.5

12.5

2019 - 2017

8.5

12.1

9

3

8.5

2006 - 2004

0.3

24

42

178

819

2019 - 2017

0.9

30

45

80

673

الرقم
بالماليين

المصدر :حالة األمن الغذائي والتغذية في العام  ،2020منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
( ((1الموقع اإللكتروني لمؤشر الجوع العالمي .احتل األردن المرتبة  43من أصل  107في مبادرة الصحة العالمية في العام .2020
( ((1حالة انعدام األمن الغذائي .2020
( ((2تحديــث األمــن الغذائــي األردنــي ،اآلثــار المترتبــة علــى كوفيــد  ،19البنــك الدولــي ،منظمــة األغذيــة والزراعــة ،الصنــدوق الدولــي للتنميــة وبرنامــج
األغذيــة العالمــي مــن تمــوز /آب .2020
( ((2موقع دائرة اإلحصاءات العامة  7نيسان  /أبريل .2021
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أوضاع األمن الغذائي في األردن
إن انعــدام األمــن الغذائــي األســري ناجــم عــن عوامــل عديــدة منهــا :الفقــر المدقــع ،ومســتويات البطالــة المتزايــدة،
ووجــود أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن العــرب ،وخاصــة مــن ســوريا الذيــن باتــوا ينافســون العمالــة األردنيــة علــى فــرص
العمــل المحــدودة فــي ســوق العمــل .لقــد كان لهــذه العوامــل دور فــي زيــادة البطالــة ،وتفاقــم حالــة الجــوع ،وعــدم
قــدرة برامــج الحمايــة االجتماعيــة علــى الوفــاء باحتياجــات المعوزيــن وخفــض النفقــات العامــة ،وعجــز الموازنــة ،وزيــادة
الديــن العــام.

 2-3-2الزراعة
تبلــغ مســاحة األراضــي المزروعــة فــي األردن نحــو  2.12مليــون دونم( ،((2وهنــاك نحــو  108آالف حيــازة أرضيــة ،باإلضافــة إلــى
 35ألــف حيــازة حيوانيــة( .((2وتبلــغ مســاحة المحاصيــل الحقليــة والحبــوب  0.964مليــون دونــم ،فــي حين تحتــل الخضراوات
والفواكــه  0.374و 0.784مليــون دونمــا ،علــى التوالــي ،أمــا مســاحة الغابــات فتبلــغ نحــو  1.049مليــون دونــم ،فــي حيــن تبلــغ
مســاحة المراعــي ( )8.5مليــون دونــم ،ويبلــغ حجــم قطيــع المجتــرات نحــو ( )3.9مليــون رأس ،منهــا  77ألــف بقــرة ،و
( )3.01مليــون رأس ضــان ،و 765ألــف رأس ماعــز ،و 10آالف رأس إبــل(.((2
ســاهمت الزراعــة بنحــو  %5.6مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار األساســية الحاليــة فــي العــام ( .2019((2وعنــد أخــذ
الروابــط األماميــة والخلفيــة للقطــاع الزراعــي فــي االعتبــار ،ســتصل المســاهمة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى نحــو
 .%20 - %15وتشــكل الزراعــة مصــدر دخــل لمــا مجموعــه  118ألــف أســرة فــي المناطــق الريفيــة والباديــة( ،((2وتوفــر فــرص
َ
والعرَضييــن إلــى ()6.6
عمــل لـــعدد  91ألــف أردنــي؛ منهــم  31ألــف عامــل دائــم ،فــي حيــن يصــل عــدد العمــال الموســميين
(((2
ألــف عامــل و  ( )53.4ألــف عامــل علــى التوالــي ،كمــا يبلــغ عــدد العمــال غيــر األردنييــن ً 76
ألفــا منهــم  53ألــف مصــري .
تجــدر اإلشــارة إلــى أن القطــاع الزراعــي فــي األردن لديــه أعلــى نســبة مــن العمــال غيــر النظامييــن مقارنــة بالقطاعــات
االقتصاديــة األخــرى .وتعمــل  %16مــن النســاء العامــات فــي القطــاع الزراعــي بصــورة غيــر رســمية ،وهــي نســبة أعلــى
مــن نســبة الرجــال ( ((2()%5وعلــى الرغــم مــن أن المســاهمة الرســمية للزراعــة فــي القــوى العاملــة منخفضــة نســبيًا
( ،)%1.7إال أن معظــم العامليــن فــي الزراعــة عمــال موســميون ،أو عرضيــون ،أو مــن أفــراد العائلــة.
كل مــن الخضــراوات ،والفواكــه ،والبيــض،
لقــد تمكــن األردن مــن تحقيــق نســب عاليــة مــن االكتفــاء الغذائــي فــي ٍّ
والحليــب ،وزيــت الزيتــون ،ولحــوم الدواجــن .ويعتمــد مزارعــو الكفــاف وصغــار المزارعيــن علــى اســتهالك منتجاتهــم
لســد حاجتهــم مــن الغــذاء.
وبالرغــم مــن اإلنجــازات الكبيــرة التــي تــم تحقيقهــا خــال العقــود الســابقة ،إال أن القطــاع الزراعــي مــا زال يواجــه تحديات
جمــة أهمهــا قلــة المــوارد المالية المخصصــة للتنميــة الزراعيــة مــن الميزانيــة الحكوميــة ،إلــى جانــب انخفــاض التمويــل
واالســتثمار والمســاعدة األجنبيــة ،إضافــة إلــى ضعــف أنشــطة ومرافــق التســويق والتصديــر ،وانخفــاض اإلنتاجيــة
خاصــة للزراعــة البعليــة واألغنــام والمراعــي ،وكذلــك ضعــف أنشــطة تحقيــق االســتدامة ،ومواجهــة التغيــر المناخــي،
ّ
كل مــن التداخــل،
واســتنزاف المــوارد ،وعــدم وجــود مصــادر بيانــات موحــدة ونظــام متابعــة وتقييــم مناســبين.
ويمثــل ٌّ

( ((2الدونم يساوي  1000متر مربع.
( ((2الزراعة في أرقام  ،2018 - 2008وزارة الزراعة.2019 ،
( ((2دائرة اإلحصاءات العامة ،الكتاب السنوي اإلحصائي.2019 ،
( ((2البنك المركزي األردني.
( ((2وزارة الزراعة ،استراتيجية القطاع الزراعي .2025 - 2020
( ((2الكتاب السنوي اإلحصائي ،دائرة اإلحصاءات العامة.2019 ،
( ((2مشاركة المرأة في القطاع الزراعي والمؤسسات الريفية والحياة المجتمعية UNWOMEN ,و .2018 ,REACH
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أوضاع األمن الغذائي في األردن
والتناقــض ،وضعــف التناغــم بيــن السياســات ،واالســتراتيجيات ،وعمــل المؤسســات الزراعيــة والقطاعيــة األخــرى
تحد ًيــا أساسـيًا للقطــاع الزراعــي.

 3-3-2محدودية المياه
يعــد شــح الميــاه فــي األردن مــن أهــم التحديــات والمشــكالت التــي يعانــي منهــا األردن؛ إذ يعــد األردن مــن أفقــر البلــدان
فــي العالــم مائيًا ،ويقــل نصيــب الفــرد مــن الميــاه العذبــة عــن  100متــر مكعــب مقارنــة بمتوســط عالمــي يبلــغ  7000متــر
مكعــب .وال تؤثــر نــدرة الميــاه علــى الزراعــة فحســب بــل تؤثــر ً
أيضــا علــى الصحــة ،وســبل العيــش ،والتنــوع الحيــوي
الزراعــي ،وتغيــر المنــاخ ،والتصحــر .وتبلــغ الكميــة اإلجماليــة للميــاه المســتخدمة لجميــع األغــراض نحــو ( )1.1مليــار
متــر مكعــب ،يســتخدم أكثــر مــن  %50منهــا للزراعــة ،فــي حيــن كانــت الزراعــة تســتهلك نحــو  %75مــن ميــاه األردن قبــل
 25عامً ــا .وعلــى الرغــم مــن الجهــود والمــوارد الماليــة الكبيــرة المخصصــة لتطويــر هــذا القطــاع ،إال أنــه مــا زال يعانــي
ـواء
مــن العديــد مــن التشــوهات ويواجــه مجموعــة مــن التحديــات أهمهــا ارتفــاع نســبة الفاقــد والهدر مــن الميــاه سـ ٌ
فــي الشــبكات أم نتيجــة لســوء االســتخدام ،باإلضافــة إلــى عــدم كفايــة أنشــطة الحصــاد المائــي وضعــف القــدرات
والتنســيق بيــن المؤسســات ذات العالقــة.

 4-3-2تجارة الغذاء ،والتصنيع ،والتسويق ،والتخزين
يصــدِّ ر األردن سـ ً
ـلعا زراعيــة وغذائيــة معينــة ،أهمهــا الفواكــه والخضــراوات الطازجــة كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم
( )2أدنــاه .وتشــكل دول الخليــج ،والعــراق ،وبنســبة أقــل بعــض الــدول األوروبيــة أهــم الوجهــات التصديريــة ،فــي حيــن
يعتمــد األردن بشــكل كبيــر علــى الــواردات التــي تســد حاجاتــه مــن ســلع أخــرى مثــل القمــح ،والشــعير ،والــذرة ،واألرز،
والســكر ،وزيــت الطهــي ،واللحــوم الحمــراء .وبلغــت قيمــة واردات األغذيــة والحيوانــات الحيــة فــي العــام  2016نحــو 3418
مليــون دوالر أمريكــي ،فــي حيــن بلغــت قيمــة صــادرات األغذيــة والحيوانــات الحيــة  917مليــون دوالر أمريكــي ،وبلــغ عجــز
الميــزان التجــاري الغذائــي فــي نفــس العــام مــا قيمتــه  2501مليــون دوالر أمريكــي؛ األمــر الــذي يجعــل األردن عرضــة
لتقلبــات أســعار الســوق العالمــي.
جدول رقم ( )2اإلنتاج ،والتصدير ،واالستيراد ،واالكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية في عام 2019
اإلنتاج
( 000طن)
()1

التصدير
( 000طن)
()2

استيراد
( 000طن)
()3

مجموع*
االستهالك
(2-3+1 = )4

االكتفاء
الذاتي*%
(4/1=)5

السلع األساسية

الخضراوات

1348

450

112

1010

133

الفواكه
(بما في ذلك الزيتون)

632

120

199

710

89

المحاصيل الحقلية

93

0.4

1711

1803.6

5.2

اللحوم الحمراء

27

17

95

105

26

لحوم الدواجن

184

9

56

231

80

البيض

59

0.3

0.4

60

100

الحليب

457

0

0

457

100
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اإلنتاج
( 000طن)
()1

التصدير
( 000طن)
()2

استيراد
( 000طن)
()3

مجموع*
االستهالك
(2-3+1 = )4

االكتفاء
الذاتي*%
(4/1=)5

السلع األساسية

السكر

0

2

275

273

0

األرز

0

2

207

205

0

41.5

5.2

159.8

196.1

21.2

2

1

31

32

6.3

الزيوت النباتية
األسماك

المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة وحسابات المؤلف
لــدى األردن صناعــات غذائيــة َّ
فعالــة وتنافســية ،وتشــير التقديــرات إلــى أن قطــاع الصناعــات الغذائيــة والقطاعــات
األخــرى ذات الصلــة تمثــل نحــو  %50مــن حصــة الســوق المحليــة ،ويوجــد فــي األردن  11قطاعً ــا غذائيًــا فرعيًــا بمــا فــي
ذلــك المخابــز ،والحلويــات ،واأللبــان ،واللحــوم ،والفواكــه ،والخضــراوات .كمــا تشــكل صناعــة األغذيــة  %15مــن إجمالــي
عــدد المنشــآت الصناعيــة فــي األردن؛ فقــد بلــغ عــدد المنشــآت الصناعيــة فــي العــام  2017نحــو  2645منشــأة( .((2وال
تــزال األســواق العربيــة اإلقليميــة تشــكل ســوق الصــادرات الرئيســية لــأردن؛ إذ تمثــل أكثــر مــن  %75مــن صادراتــه مــن
األغذيــة المصنعــة( .((3وهنــاك إمكانيــات كبيــرة لتحســين وزيــادة كفــاءة سلســلة القيمــة الغذائيــة للســلع األساســية
أساســا مــن خــال اعتمــاد
الرئيســية فــي جميــع مراحلهــا؛ أي اإلنتــاج ،والتجــارة ،والتوزيــع ،واالســتهالك وهــذا ســيتحقق
ً
تقنيــات جديــدة ،وطــرق مبتكــرة ،وممارســات جيــدة مثــل الزراعــات المائيــة ،وأنظمــة الــري الفعالــة ،وتربيــة األغنــام ذات
األصــول الجيــدة .وستســاهم التحســينات فــي سلســلة القيمــة فــي تحســين إنتاجيــة وتنافســية الصناعــات الغذائيــة
األردنيــة ليــس فقــط فــي الســوق المحليــة ولكــن ً
أيضــا فــي األســواق المجــاورة واإلقليميــة .ومــع مــرور الوقت فــإن
قطــاع الصناعــات الزراعيــة ســيكون أكثــر أهميــة وســيحظى بإمكانــات أكبــر للنمــو(.((3
باســتثناء اســتيراد القمــح والشــعير ،يتولــى القطــاع الخــاص إنتــاج واســتيراد جميــع الســلع الزراعيــة والغذائيــة
وتوزيعهــا ،وتقــوم وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن ببيــع القمــح للمطاحــن والشــعير والنخالــة ألصحــاب المواشــي
بأســعار مدعومــة .ويعانــي تــداول وتصنيــع األغذيــة فــي األردن من محدوديــة خدمــات مــا بعــد الحصــاد ومــا بعــد اإلنتــاج،
وضعــف االســتثمارات والبيئــة الداعمــة لهــا خاصــة االســتثمارات األجنبيــة ،والحواجــز القانونيــة غيــر الجمركيــة ،واإلطــار
الضريبــي الــذي ّ
يتســم بالتقلــب والخضــوع للضرائــب المتكــررة والرســوم اإلضافيــة علــى التجــارة ،إضافــة إلــى عــدم
كفايــة البنيــة التحتيــة ،والخدمــات ،وسياســات التجــارة والصناعــة غيــر المتناغمــة.

 5-3-2فقدان وإهدار األغذية
هنــاك نســبة كبيــرة مــن األغذيــة المنتجــة محليًــا أو المســتوردة التــي تفقــد أو تهــدر خــال سلســلة اإلمــداد
ُ
والمهــدر مــن الغــذاء فــي األردن.
الغذائي( .((3وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى النقــص الكبيــر فــي المعلومــات حــول الفاقــد

( ((2تحليل قطاع تجهيز األغذية في األردن.2019 ،
( ((3نفس المصدر السابق.
(Figueroa, Jose Luis; Mahmoud, Mai; and Breisinger, Clemens. 2018. The role of agriculture and agro-processing for development ((3
in Jordan. MENA RP Working Paper 5. Washington, DC and Cairo, Egypt: International Food Policy Research Institute (IFPRI).
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/132262
( ((3برنامج العمالة الريفية وتحويل األغذية الزراعية في األردن  /المذكرة المفاهيمية ،البنك الدولي .2020
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وعلــى الصعيــد العالمــي ،يتــم فقــدان  %14مــن األغذيــة المنتجــة خــال مرحلــة مــا بعــد الحصــاد قبــل الوصــول إلــى مرحلــة
البيــع بالتجزئــة( .((3وفــي األردن بلــغ مقــدار اإلهــدار مــن الغــذاء للفــرد نحــو  93كجــم ســنويًا مقارنــة بمــا مجموعــه  121كجــم
علــى المســتوى العالمــي ،ووصــل مجمــوع الغــذاء المهــدر فــي األردن نحــو  935ألــف طــن ســنويًا فــي حيــن بلــغ نحــو 931
مليــون طــن علــى المســتوى العالمــي(.((3
وفــي األردن الــذي يعــد فقي ـ ًر ا مائ ًيــا ،فــإن فقــدان وإهــدار األغذيــة لهمــا تأثيــر مضاعــف علــى الميــاه ،كمــا يمثــان أيضــا
إهــدا ًر ا للمــوارد المســتخدمة فــي اإلنتــاج مثــل األراضــي والطاقــة والمدخــات ،وزيــادة انبعاثــات غــازات االحتبــاس
الحــراري ،إضافـ ًـة إلــى األعبــاء الماليــة التــي تضــاف علــى المنتجيــن ،والتجــار ،والمســتهلكين.
باختصــار ،فــإن األســاس فــي تقليــل الفقــد واإلهــدار الغذائــي إلــى الحــد األدنــى هــو فهــم أيــن وكيــف ولمــاذا يحــدث
ذلــك ،ثــم تحديــد الحلــول والتدابيــر التــي يتعيــن اتخاذهــا .وينبغــي تبنــي الحلــول ذات األولويــة والتــي يجــب تحديدهــا
ً
ـاء علــى ذلــك يتــم اختيــار أفضــل
وفقــا لمعاييــر واضحــة بمــا فــي ذلــك المعاييــر االقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،والبيئيــة وبنـ ً
المقايضــات التــي تعظــم الفوائــد وتقلــل مــن األضــرار والتكاليــف .ويب ّيــن الشــكل التالــي الحلقــات  /المراحــل الرئيســية
لسلســلة القيمــة للغــذاء فــي األردن.

اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺰرﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻮﻛﺔ
ﻋﻠﻒ
اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ /
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
اﻻﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ

اﻟﻨﺨﺎﻟﺔ

اﻟﻄﺤﻴﻦ

اﻟﺸﻌﻴﺮ

اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ

اﻟﺼﻮاﻣﻊ

اﻟﻮاردات

ﺗﺠﺎر
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ/
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

اﻷﺳﻮاق
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻟﺠﻤﻠﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻟﺦ

اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ

اﻟﺼﺎدرات

المصدر :المؤلف
التحديات الرئيسية التي تواجه فقدان األغذية وإهدارها في األردن هي:
 - 1الممارسات المتعلقة بالنظم الغذائية غير ُ
المثلى في جميع المراحل ،من اإلنتاج إلى االستهالك.
 - 2عدم وجود بيانات حديثة وكافية عن الفاقد والمهدر من الغذاء.
 - 3ضعــف األطــر والممارســات المؤسســية والقانونيــة ،وتدابيــر ومعاييــر الجــودة والســامة .باإلضافــة إلــى ضعــف
المعرفــة والوعــي لــدى المنتجيــن ،والتجــار ،والمشــغلين ،والمســتهلكين.
( ((3حالة األغذية والزراعة  ،2019منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.
( ((3مؤشر إهدار الغذاء ،تقرير  / 2021برنامج البيئة العالمي.
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 - 4عــدم كفايــة المرافــق والبنــى التحتيــة علــى طــول السلســلة الغذائيــة ونقــص االســتثمار فــي تحديــث سلســلة
القيمــة.
 - 5اإلفراط في إنتاج سلع محددة في فترات ومواسم معينة وسياسة الدعم غير الفعالة.

 6-3-2فيروس كورونا (كوفيد )19
لقــد أثــر فيــروس كورونــا ســلبًا وبشــكل كبيــر ومباشــر علــى األمــن الغذائــي فــي األردن .ويمكــن القــول :إن الحصــول علــى
الغــذاء تأثــر أكثــر مــن غيــره  .فقــد كان للركــود االقتصــادي العالمــي الناجــم عــن تدابيــر االحتــواء التــي اتخذتهــا معظــم
البلــدان أثــر ســلبي للغايــة علــى ســبل عيــش النــاس ،فضـ ًلا عــن تأثيــره علــى قــدرات البلــدان علــى الحفــاظ علــى خطــط
فعالــة للحمايــة االجتماعيــة .ومــع اســتمرار األزمــة ،يلجــأ النــاس إلــى إســتراتيجيات ســلبية للتكيــف؛ علــى ســبيل المثــال:
ّ
المدخــرات وبيــع األصــول اإلنتاجيــة( .((3كمــا أثــر الفيــروس علــى النظــم الغذائيــة العالميــة نظـ ًر ا لتأثــر عوامــل
اســتخدام
العــرض والطلــب؛ فقــد نجــم عــن ذلــك قيــود علــى التجــارة ،وأصبحــت أعــداد كبيــرة مــن النــاس عاطلــة عــن العمــل،
وزادت أســعار بعــض الخدمــات والســلع األساســية ،وحَ ــدَّ ت مــن الوصــول إلــى مرافــق اإلنتــاج؛ ممــا أدى إلــى تدابيــر
إنتــاج غيــر مثاليــة فــي معظــم القطاعــات اإلنتاجيــة.
وعلــى الرغــم مــن التأثيــر المباشــر لفيــروس «كوفيــد  »19علــى جميــع جوانــب الحيــاة ،إال أن اإلمــدادات الغذائيــة فــي
تمكــن األردن ً
َّ
أيضــا مــن الحفــاظ علــى مســتوى مســتقر نســبيًا مــن
األردن ظلــت مســتقرة .وعــاوة علــى ذلــك ،فقــد
إنتــاج وتصديــر الســلع الزراعيــة والغــذاء إلــى بلــدان أخــرى فــي المنطقــة .وقــد اتخــذت الحكومــة عــدة تدابيــر إداريــة،
وإجرائيــة ،وماليــة للحــد مــن األثــر الســلبي علــى الضعفــاء (المســتضعفين المعرّضيــن للمخاطــر) .وعلــى صعيــد
الحمايــة االجتماعيــة ،أطلقــت الحكومــة برنامــج تكافــل للمســاعدة النقديــة الطارئــة بمراحلــه الثــاث ،وحافظــت علــى
برنامــج المســاعدة النقديــة الشــهرية الــذي يديــره صنــدوق المعونــة الوطنــي .وفــي حيــن بلغــت اآلثــار القصيــرة األجــل
لفيــروس كوفيــد  19ذروتهــا خــال األشــهر الثالثــة األولــى ،فــإن األثــر التراكمــي والطويــل األجــل الســلبي يمثــل تحد ًيــا
رئيســيًا لجميــع القطاعــات االقتصاديــة واألســر واألفــراد ،ال ســيما للنســاء ،واألطفــال ،والمســنين .وقــد شــهدت
ً
تراجعــا ُقــدِّ َر بنحــو .((3(%40
النظــم الغذائيــة فــي األردن
ومــن المرجــح أن يــؤدي اســتمرار القيــود المفروضــة علــى التنقــل وتدابيــر الحجــر الصحــي  /العــزل فــي المخيمــات
والمجتمعــات المحليــة إلــى دفــع المزيــد مــن أســر الالجئيــن إلــى االســتدانة والمعانــاة مــن انعــدام األمــن الغذائــي .وقــد
كان للفيــروس تأثيــر ضــار بشــكل خــاص علــى األطفــال؛ فقــد تــم تعليــق المــدارس والوجبــات المدرســية؛ ممــا أجبــر
األســر علــى اعتمــاد اســتراتيجيات مواجهــة ضــارة لتلبيــة االحتياجــات األساســية .وقــد ازدادت حــوادث عمــل األطفــال
والــزواج المبكــر( ،((3كمــا أدى فقــدان الدخــل والمســاعدات االجتماعيــة علــى نطــاق واســع نتيجــة الجائحــة إلــى زيــادة
العــبء المالــي علــى األســر .وتشــير البيانــات إلــى أن األســر تضطــر إلــى بيــع جــزء مــن اســتحقاقها مــن برنامــج األغذيــة
العالمــي لتلبيــة االحتياجــات األساســية غيــر الغذائيــة ،وهــذا يأتــي علــى حســاب األمــن الغذائــي لألســر(.((3

( ((3جيــرارد ،ف ،.إمبــرت ،ســي وأوركيــن ،ك .2020 .اســتجابة الحمايــة االجتماعيــة ألزمــة فيــروس كورونــا :خيــارات للبلــدان الناميــة .مراجعــة أكســفورد
للسياســة االقتصاديــة.
( Impact of COVID-19 on the Jordanian economy ((3و Economic sectors, food systems, and households
Mariam Raouf, Dalia Sabbagh, and Manfred Wiegert, IFPRI, 2020
( ((3لمحة عامة عن األمن الغذائي لالجئين في األردن في ضوء جائحة كورونا ،تحديث .برنامج األغذية العالمي أيلول /سبتمبر .2020
( ((3نفس المصدر السابق.
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 7-3-2إطار العمل اإلقليمي
أكــد تفشــي فيــروس كورونــا أهميــة وحاجــة بلــدان المنطقــة إلــى العمــل معــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى ،ال لمكافحــة
الجائحــة فحســب ،بــل ً
أيضا مــن أجــل التصــدي لآلثــار االقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،والبيئيــة المترتبــة عليهــا ،والتقليــل
منهــا .وتشــترك معظــم بلــدان المنطقــة فــي عــدة قواســم مشــتركة مثــل )1 :نــدرة المــوارد المائيــة )2 .االعتمــاد الكبيــر
علــى الــواردات الغذائيــة )3 .انخفــاض اإلنتاجيــة الزراعيــة )4 .عــدم كفــاءة اســتخدام ميــاه الــري )5 .محدوديــة االحتياطــي
مــن الســلع الغذائيــة االســتراتيجية.
ويتمتــع األردن بالعديــد مــن المزايــا النســبية ،وهــو مؤهــل تأهي ـ ًلا جيــدً ا ليكــون مرك ـ ًز ا إقليم ًيــا لألمــن الغذائــي بســبب:
 )1كونــه واحــة أمــن واســتقرار فــي منطقــة مضطربــة )2 .موقعــه الجغرافــي المتوســط وســهولة الوصــول إلــى
بلــدان أخــرى )3 .حريــة الحركــة النســبية لألفــراد ،والخدمــات ،ورأس المــال والتجــارة )4 .البنيــة التحتيــة والهيــاكل
المناســبة )5 .لديــه اتفاقيــات تجاريــة ومعاملــة تفضيليــة مــع العديــد مــن وجهــات التصديــر الرئيســية مثــل االتحــاد
األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة )6 .توافــر القــوى العاملــة المؤهلــة والماهــرة .وهنــاك عــدة شــروط ومتطلبــات
لتحقيق التعــاون اإلقليمــي ،منهــا :تيســير التجــارة ،وتقليــل الحواجــز غيــر َّ
التعرفيــة الجمركيــة إلــى أدنــى حــد ،وتنســيق
السياســات ومواءمتهــا بيــن دول اإلقليــم ،واالســتفادة مــن ميــزة تراكــم حجــم الطلــب كقــوة تفاوضيــة في المشــتريات
والمناقصــات الدوليــة المشــتركة ،وتعزيــز الصناعــات الغذائيــة ،إضافــة إلــى تبنــي الزراعــة المكثفــة والذكيــة ،ونقــل
التكنولوجيــة ،ونشــر التجديــد ،وإنشــاء الهيــاكل والبنــى التحتيــة المناســبة مثــل مرافــق التخزيــن ،ومرافــق التعبئــة
والتغليــف ،وأســطول النقــل ،وشــبكات الطــرق .وتجــدر اإلشــارة الــى أن تحســين وضــع األمــن الغذائــي يتطلــب مقاربــة
إقليميــة متكاملــة ُتقــر بالعالقــة المتداخلــةِ بيــن الغــذاء والمــاء والطاقــة ،وتبنــي سياســات وتقنيــات تســتند إلــى الرؤيــا
وتحديــد األولويــات(.((3
يجــب التنويــه هنــا إلــى أن التغيــرات المتكــررة فــي السياســة اإلقليميــة والعوائــق التجاريــة تشــكل عوائــق ينبغــي العمل
علــى تذليلهــا مــن أجــل إنجــاح العمــل والتعــاون اإلقليمــي ،ومــن ضمــن تلــك العوائــقَّ :
التعرفــات الجمركيــة ،والحواجــز
التقنيــة واإلداريــة ،وضعــف الشــراكات اإلقليميــة ،ومنــح المعاملــة التفضيليــة ،واالتفــاق علــى قواعــد منشــأ موحــدة،
باإلضافــة إلــى تضــارب المصالــح السياســية والتجاريــة مــع دول أخــرى.

 8-3-2الجهات ذات العالقة واإلطار المؤسسي والقانوني
إن العديــد مــن المؤسســات ،والمنظمــات ،والمجموعــات لهــا مصالــح وأدوار تؤديهــا ،كمــا أنهــا تؤثــر وتتأثــر باألمــن
الغذائــي بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر .ويلخــص الملحــق رقــم ( )4المهــام ،والتوقعــات ،والمخــاوف للجهــات ذات
العالقــة فــي مجــال األمــن الغذائــي فــي األردن.
التحديات الرئيسية التي تواجه المؤسسات التي تتعامل مع األمن الغذائي في األردن هي:
 )1غياب الجهة المرجعية لألمن الغذائي في األردن.
 )2ضعــف التنســيق الــذي يــؤدي إلــى التداخــل ،والتناقضــات ،وازدواجيــة العمــل إلــى جانــب القوانيــن واللوائــح غيــر
الســليمة والضعيفــة التطبيــق.
دائمــا (علــى الرغــم مــن التحســن الملحــوظ الــذي شــهده العــام 2019؛ إذ تــم تصنيــف
 )3بيئــة األعمــال ليســت مواتيــة
ً
األردن فــي المرتبــة  75مــن أصــل  190دولــة مدرجــة فــي مقيــاس ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال مقارنــة بـــالمرتبة

( ((3صحيفة الغد 11 ،أكتوبر  .2018األمير الحسن :تحسين وضع األمن الغذائي يتطلب مقاربة إقليمية متكاملة.
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 104فــي العــام (.2018((4
 )4ضعــف مشــاركة القطــاع الخــاص فــي صنــع القــرار واتخــاذ القــرارات ،ومحدوديــة الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام
والخــاص ،إضافــة إلــى ضعــف المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ال ســيما فــي دعــم األســر والمجتمعــات المحليــة
التــي تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي.
ـرطا مسـ ً
 )5ضعــف السياســات ،واإلجــراءات ،والقــدرات البشــرية التــي تشــكل شـ ً
ـبقا لتنفيــذ وإدارة األمــن الغذائــي
الشــامل والنظــم الغذائيــة المســتدامة.
 )6قلة وتذبذب كميات المياه سنويًا.

 9-3-2القضايا المشتركة
النوع االجتماعي
مهمــا فــي تأميــن الغــذاء ألســرتها ،ويتمثــل ذلــك بصفــة رئيســية فــي كونهــا موظفة ،وعاملــة فــي
تــؤدي المــرأة دو ًر ا
ً
إنتــاج المحاصيــل واألغذيــة وتصنيعهــا وبيعهــا وإعــداد الغــذاء للعائلــة .وعــاوة علــى ذلــك ،فقــد أصبحــت المــرأة علــى
مســاهما رئيســيًا فــي توفيــر الدخــل وإدارة المــزارع .ومــع ذلــك فإنهــا تتعــرض للتهديــدُ ،
وتعانــي أشــد
نحــو متزايــد
ً
المعانــاة مــن عواقــب انعــدام األمــن الغذائــي كأم فــي األســرة وأحــد أفرادهــا .ويمكــن للمــرأة ،بوصفهــا مــن المؤثريــن
علــى اتخــاذ القــرار ،أن تســهم إســهامً ا كبي ـ ًر ا فــي تحســين األمــن الغذائــي علــى الصعيديــن األســري والوطنــي.
لقــد ارتفــع معــدل البطالــة فــي األردن إلــى  %24.7فــي الربــع األخيــر مــن العــام  2020بعــد أن بلــغ  %19فــي الفتــرة نفســها
مــن العــام الســابق وســط التأثيــر الشــديد الناجــم عــن فيــروس كورونــا واالنكمــاش االقتصــادي المزمــن .وكان هــذا
أعلــى معــدل للعاطليــن عــن العمــل منــذ بــدء السلســلة فــي العــام 2005؛ إذ ارتفــع معــدل البطالــة للرجــال ( %22.6مقابــل
 %17.7فــي الربــع الرابــع مــن العــام  )2019والنســاء ( %32.8مقابــل  %24.1فــي الربــع نفســه مــن العــام  .((4()2019يتميــز ســوق
العمــل األردنــي باختالفــات كبيــرة بيــن الجنســين؛ إذ تقــل نســبة مشــاركة النســاء فــي القــوة العاملــة عــن  ،%15مقارنــة
بنحــو  %60للرجــال(.((4
ً
تراجعــا كبيـ ًر ا بشــكل غيــر متناســب فــي اســتهالك
وفــي مخيمــي الزعتــري واألزرق ،أظهــرت األســر التــي ترأســها نســاء
األغذيــة؛ إذ إن إمكانيــات الحصــول علــى فــرص العمــل غيــر الرســمية والقــروض أقــل مــن نظيراتهــا لــدى الرجــال(.((4
ُ
وتظهــر الدراســات أنــه عندمــا تتــاح للمــرأة الفرصــة إلدارة الشــؤون الماليــة لألســرة ،فـ ّ
ـإن النســاء ينفقــن أكثــر مــن
الرجــال علــى احتياجــات أســرهن الغذائيــة ،والرعايــة الصحيــة ،والرســوم المدرســية لألطفــال؛ لذلــك فــإن تمكيــن المــرأة
مــن زيــادة فــرص الحصــول علــى المــوارد والتحكــم فيهــا يُعد أم ًر ا بالــغ األهميــة لتحقيــق األمــن الغذائــي(.((4

البيئة والتغير المناخي
ً
مضاعفــا للتهديــد بالنســبة للجيــاع ومــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة ،وهــو إلــى جانــب
يشــكل تغيــر المنــاخ عامــ ًلا
الصراعــات يــؤدي إلــى تدميــر ســبل العيــش ،ويدفــع إلــى النــزوح ،ويوســع أوجــه عــدم المســاواة ،ويقــوض التنميــة

( ((4البنك الدولي ،اقتصادات التجارة ،سهولة ممارسة أنشطة األعمال في األردن  2019 - 2008بيانات.2020 ،
( ((4موقع دائرة اإلحصاءات العامة.
( ((4بطالة الشابات وتمكينهن في االقتصاد الريفي ،موجز األردن ُ
القطري ،الصندوق الدولي للتنمية ومنظمة العمل الدولية.
( ((4لمحة عامة عن األمن الغذائي لالجئين في األردن ،فيروس كورونا ،تحديث ،برنامج األغذية العالمي ،أيلول  /سبتمبر .2020
( ((4ورقة حقائق عن مكتب المرأة في التنمية واألمن الغذائي والنوع االجتماعي التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
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ً
ً
وثيقــا بالبيئــة وتغيــر المنــاخ؛ ألنــه يؤثــر عليهمــا ويتأثــر بهمــا ،ال ســيما
ارتباطــا
المســتدامة( .((4ويرتبــط األمــن الغذائــي
فــي األردن الــذي يتســم بهشاشــة وضعــف النظــم البيئيــة والغذائيــة وخاصــة أن نســبة عاليــة مــن منتجــي األغذيــة
تعيــش فــي مناطــق تعتمــد علــى هطــول األمطــار الشــحيح والمتذبــذب ،وعلــى تربيــة المجت ـ ّر ات التقليديــة أو شــبه
المكثفــة إلنتــاج اللحــوم والحليــب ،ال ســيما فــي األجــزاء الشــرقية مــن األردن حيــث يعتمــد المزارعــون اعتمــادً ا كبي ـ ًر ا
علــى مــا ينتجونــه لتلبيــة جــزء مــن اســتهالك أســرهم مــن الغــذاء.
ً
وفقــا للتقريــر الوطنــي
ومــن المتوقــع أن يؤثــر تغيــر المنــاخ علــى كميــة ونوعيــة المــوارد المائيــة المجهَ ــدة فــي األردن
ً
وفقــا للســيناريو المتوســط ،ويرتفــع
الشــامل حــول تغيــر المنــاخ فــي األردن .وســينخفض هطــول األمطــار بنســبة %15
وفقــا للســيناريو األقصــى ،فــي حيــن أن بعــض الينابيــع والمصــادر الجوفيــة قــد ّ
ً
جفــت أو انخفــض إنتاجهــا خــال
إلــى %21
الســنوات الماضيــة بنحــو  .%50هــذا وسيشــهد األردن زيــادة ّ
مطــردة فــي درجــة الحــرارة بمقــدار  2.5-1.5درجــة مئويــة وزيــادة
فــي مواســم الجفــاف وموجــات الحــرارة .وعلــى الرغــم مــن ّ
توقــع انخفــاض معــدل هطــول األمطــار فــي األردن ،إال أن هنــاك
زيــادة فــي شــدتها؛ ممــا يــؤدي إلــى فيضانــات قــد تؤثــر علــى التنميــة المســتدامة والنظــم البيئيــة الهشــة فــي األردن(.((4

الالجئون:
يُعــد األردن مـ ً
ـاذا آم ًنــا ألعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن مــن المنطقــة وخارجهــا .وعلى الرغــم من محدودية مــوارده الطبيعية
والماليــة ،فــإن الالجئيــن يتلقــون معاملــة كريمــة بفضــل التضامــن والدعــم الــذي تقدمــه الحكومــة والمجتمــع الدولــي.
ويتجــاوز عــدد الالجئيــن المســجلين رســميًا فــي األردن ( )2.952مليــون الجــئ (مســجلين لــدى األونــروا والمفوضيــة
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن) ،باإلضافــة إلــى أكثــر مــن  600ألــف ســوري غيــر مســجلين يقيمــون فــي
األردن؛ وهــو مــا زاد بــدوره مــن الضغــط علــى المــوارد المائيــة المحــدودة ،وزاد مــن اســتيراد األغذيــة ،وأثــر بدرجــات
متفاوتــة علــى ســبل عيــش المجتمعــات المضيفــة.
وقــد ســاهم المانحــون مــن خــال منظمــات األمــم المتحــدة بســخاء لضمــان األمــن الغذائــي لالجئيــن ،ولكــن زخــم
ً
تراجعــا خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ليصــل إلــى مســتويات حرجة ،وإذا اســتمر هــذا االنخفاض
المســاعدات شــهد
فســيكون لــه آثــار كبيــرة علــى األمــن الغذائــي وكذلــك ً
أيضــا علــى األمــن االجتماعــي والوطنــي .ويتحمــل األردن أكثــر مــن
نصيبــه مــن العــبء نيابــة عــن المجتمــع الدولــي ،ومــن َثــم فهــو بحاجــة إلــى الدعــم للحفــاظ علــى مســتوى الخدمــات
المقدمــة لالجئيــن.

 10-3-2تحليل المشكالت والتحليل الرباعي
يتضمــن الملحــق رقــم ( )5تحليــل المشــكالت (شــجرة المشــكالت) والتحليــل الرباعــي .وقــد حــدّ د تحليــل المشــكالت
«االنتشــار المرتفــع النعــدام األمــن الغذائــي وســوء التغذيــة» باعتبــاره المشــكلة المحوريــة التــي تواجــه األمــن الغذائــي
فــي األردن والتــي تنتــج عــن ســتة أســباب رئيســية (المشــكالت) .وفــي المقابــل ،فقــد تــم تحديــد األســباب الجذريــة
(المســببات) لــكل مشــكلة رئيســية .وعــاوة علــى ذلــك ،يحــدد الجــزء العلــوي مــن الشــجرة عواقــب عــدم التصــرف
بشــكل صحيــح وعلــى وجــه الســرعة ألجــل حــل المشــكالت ،فــي حيــن يحــدد التحليــل الرباعــي البيئــة الداخليــة؛ أي نقــاط
القــوة والضعــف ،والبيئــة الخارجيــة؛ أي الفــرص والتهديــدات التــي تؤطــر األمــن الغذائــي فــي األردن .وينبغــي أن تســعى
االســتراتيجية إلــى تعظيــم الفائــدة مــن نقــاط القــوة والفــرص والتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن تأثيــرات نقــاط الضعــف
والتهديــدات والتغلــب عليهــا.

ً
جميعا في خطر؟
( ((4كيف يهدد تغير المناخ األمن الغذائي  -ولماذا نحن
( ((4بيئة األردن ،العربي الجديد ،كانون الثاني .2020

18

الفصل الثالث

االستراتيجية الوطنية لألمن
الغذائي

الفصل الثالث

االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي
لقــد بُنــي هــذا الفصــل علــى المشــاورات والمناقشــات التــي تمــت خــال ورشــات العمــل التــي عُ قــدت مــع المنســقين
وأصحــاب العالقــة (المصلحــة) اآلخريــن ،باإلضافــة إلــى اللقــاءات واالجتماعــات الثنائيــة التــي عقــدت لهــذا الغــرض،
كمــا وُ ضعــت فــي االعتبــار الــرؤى ،واالســتراتيجيات ،وااللتزامــات الوطنيــة والدوليــة ذات العالقــة وعلــى رأســها رؤيــة -
 2025وأهــداف التنميــة المســتدامة .2030 -

 1-3قضايا األمن الغذائي في األردن
كنتيجــة للتحليــل الــوارد فــي الفصــل الثانــي ،فقــد تــم اســتخالص وتشــخيص القضايــا التاليــة مــن أجــل البنــاء عليهــا
لتحديــد رؤيــة وأهــداف وبرامــج االســتراتيجية:
 )1زيادة الطلب على الغذاء نتيجة للنمو السكاني وأنماط استهالك األغذية ،غير الرشيدة.
 )2عــدم وجــود هيــكل مؤسســي يُعنــى باألمــن الغذائــي ،وضعــف التنســيق بيــن المؤسســات والمواءمــة بيــن
السياســات ،واالســتراتيجيات ،والخطــط القطاعيــة ذات الصلــة (الزراعــة ،والصناعــة والتجــارة ،والميــاه  -ونظــم
الغــذاء والتغذيــة والصحــة والعمــل ،ومــا إلــى ذلــك).
 )3ضعــف مشــاركة القطــاع الخــاص والمــرأة فــي األنشــطة االقتصاديــة؛ ممــا يمثــل ضياعً ــا فــي دخــل األســر ،ويزيــد
مــن تفاقمهــا محدوديــة فــرص التمويــل.
 )4عــدم كفايــة تدابيــر الحمايــة االجتماعيــة ،خاصــة فــي ضــوء الطلــب المتزايــد نتيجــة لألوضــاع الناجمــة عــن فيــروس
كورونــا.
 )5ضعف التدخالت التغذوية وعدم وجود إحصاءات وطنية محدثة عن سوء التغذية.
 )6التشــوهات خــال عمليــات اإلنتــاج والتســويق والتجــارة ،مثــل األنظمــة والتعليمــات غيــر المناســبة ،والموانــع
اإلداريــة وغيــر التقنيــة والدعــم ،التــي تؤثــر ســلبًا علــى الكفــاءة والفاعليــة ،وعلــى سلســلة القيمــة الزراعيــة والنظــم
الغذائيــة.
 )7االســتخدام غيــر المســتدام وغيــر الفعــال للمــوارد الطبيعيــة المحــدودة ،ال ســيما الميــاه واألراضــي الزراعيــة
والمراعــي ،والــذي ُتفاقمــه محدوديــة إجــراءات جمــع ميــاه األمطــار واالســتخدام الجائــر لألراضــي ،والغابــات،
والمراعــي.
 )8تجزئــة األراضــي الزراعيــة ،وتجزئــة الحيــازات ،وعــدم القــدرة علــى االســتفادة مــن مزايــا إدارة المــزارع والمؤسســات
الكبيــرة والعمــل التعاونــي والجماعــي.
 )9تغير المناخ وتدهور التنوع الحيوي الزراعي والتصحر.
ُ
 )10انخفاض اإلنتاجية الزراعية وفقدان كميات كبيرة خالل العمليات التي تجرى بعد الحصاد وبعد اإلنتاج.
 )11العادات الغذائية والمعايير الثقافية واالجتماعية؛ إذ يتم إهدار كميات كبيرة من الطعام.
 )12ضعــف االســتثمار والبيئــة االســتثمارية (الحوافــز والمزايــا) والموازنــات ،وتدنــي نوعيــة الخدمــات خاصــة مــا يتعلــق
باألبحــاث ،ونقــل المعرفــة والتكنولوجيــة ،والتســويق ،والتمويــل.

 2-3الرؤية
ستعمل هذه االستراتيجية على تحقيق الرؤية التالية بنهاية عام :2030
«حمايــة ســكان األردن مــن انعــدام األمــن الغذائــي وضمــان الحصــول علــى إمــدادات غذائيــة آمنــة ومســتقرة
ومغذيــة وبأســعار معقولــة فــي جميــع األوقــات».
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وهذا يعني أن األردن:
ســوف يســعى إلــى تحقيــق األمــن الغذائــي بحلــول العــام  2030مــن خالل اســتهداف جميــع جوانب األمن الغذائي بشــكل
كلــي واعتمــاد نظــم غذائيــة مناســبة ومرنــة ،وهــذا يســتلزم بــذل الجهــود علــى مســتوى األفــراد واألســر والمجتمعــات
مــع تعزيــز وجــود بيئــة تمكينيــة لألمــن الغذائــي.
وهــذا بــدوره مشــروط باســتمرار الدعــم الحكومــي والدولــي ال ســيما فيمــا يتعلــق بالالجئيــن والمجتمعــات المحليــة
التــي تأثــرت باألزمــة الســورية .ويســتلزم أداء الــدور الريــادي علــى المســتوى اإلقليمــي أن يكــون األردن نموذجً ــا يُحتــذى
بــه لبلــدان المنطقــة مــن خــال إنشــاء المركــز اإلقليمــي كرافــد لألمــن الغذائــي وتشــكيل حالــة نجــاح ونمــوذج لتحقيــق
التحديــث واإلبــداع .وعــاوة علــى ذلــك ،مــن المؤمــل أن يكــون األردن مركـ ًز ا لنقــل التكنولوجيــة المتصلة باألمــن الغذائي،
وســيعمل علــى بنــاء شــراكات وآليــات جديــدة للتعــاون مــع دول المنطقــة.
وفــي هــذا الصــدد ســيتم رصــد حالــة األمــن الغذائــي فــي األردن مــن خــال مؤشــرات عامــة ومؤشــرات فرعيــة محــددة
المعالــم وقابلــة للقيــاس والتحقــق فــي الملحــق رقــم ( .)6وعلــى المســتوى الدولــي ،سيســعى األردن إلــى تحقيــق
أهــداف التنميــة المســتدامة ذات الصلــة ،وتحســين أوضاعــه علــى مؤشــر األمــن الغذائــي العالمــي ،وكذلــك علــى مؤشــر
الجــوع العالمــي.

 3-3األهداف االستراتيجية ،واألهداف الفرعية والبرامج
تســتند األهــداف االســتراتيجية إلــى الركائــز األربــع لألمــن الغذائــي؛ وهــي التوافــر ،وإمكانيــة الوصــول ،واالســتخدام،
واالســتقرار ،باإلضافــة إلــى الحوكمــة بمــا تتضمنه مــن تطويــر مؤسســي (سياســات وإجــراءات) ،وأنشــطة تدريبية
ـاء
وتشــريعية .وبالنســبة لــكل هــدف اســتراتيجي ،فقــد تــم تحديــد األهــداف الفرعيــة والبرامــج الخاصــة بــكل منهــا ،وبنـ ً
عليــه ،ســيتم وضــع خطــة تنفيــذ مفصلــة (خطــة عمــل) مــع تدخــات محددة ومباشــرة بعــد اعتماد هــذه االســتراتيجية
مــن قبــل مجلــس الــوزراء .وســيجري تحديــد األولويــات وتحديــد التدخــات القصيــرة والمتوســطة والطويلــة األجــل
ً
وفقــا آلليــات ومعاييــر واضحــة .وينبغــي التأكيــد مــرة أخــرى علــى التناغــم واالنســجام مــع االســتراتيجيات والخطــط
الوطنيــة والقطاعيــة ذات العالقــة .وإن هــذه االســتراتيجية وخطــة عملهــا ال يُقصد بهما أن تح ّلا محل االســتراتيجيات
والخطــط الوطنيــة والقطاعيــة القائمــة أو أن تكررهــا ،بــل ســتعمل علــى اســتكمالها وتدعيمهــا.

الهــدف االســتراتيجي األول ضمــان توافــر الغــذاء على المســتوى الوطني،
واألســري والفردي
إن توفيــر الغــذاء الكافــي ،والصحــي ،والمغــذي واآلمــن فــي جميــع األوقــات هــو إحــدى أهــم ركائــز األمــن الغذائــي .وعلــى
الرغــم مــن تحقيــق نســب عاليــة مــن االكتفــاء الذاتــي فــي الخضــراوات ،والحليــب الطــازج ،والدواجــن ،والبيــض وزيــت
الزيتــون ،فــإن األردن يعتمــد اعتمــادً ا كبيـ ًر ا علــى واردات الســلع الغذائيــة االســتراتيجية التي تشــكل غالبية ســلة األغذية
المحليــة ،كمــا يســتورد األردن مــا قيمتــه نحــو  4مليــارات دوالر مــن المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة بمــا فــي ذلــك أكثــر
مــن  %95مــن احتياجــات البــاد مــن القمــح والشــعير ،فضـ ًلا عــن  %100مــن احتياجاتــه مــن األرز والســكر ،وذلــك يؤكــد علــى
أهميــة دور التجــارة والتزويــد كعنصريــن أساســيين لتأميــن كميــات كافيــة مــن الســلع الغذائيــة االســتراتيجية لــأردن
فــي ضــوء المــوارد المحــدودة لتوســيع اإلنتــاج المحلــي .ويتأثــر توافــر األغذيــة إلــى حــد كبيــر بفقــدان األغذيــة وإهدارهــا في
مختلــف مراحــل سلســلة اإلمــداد؛ ممــا يشــكل فرصــة ضائعــة وخســارة للمــوارد الماليــة والطبيعيــة .ورغــم أن األردن
لــم يشــهد مشــكالت خطيــرة تتعلــق بتوافــر األغذيــة ،فــإن األزمــات العالميــة يمكــن أن ُت َعـر َ
ِّض للخطــر ك ًلا مــن خطــوط
إمــداد األغذيــة ،وقــدرة كبــار منتجــي الســلع الغذائيــة االســتراتيجية علــى الحفــاظ علــى اســتقرار صــادرات األغذيــة؛ ممــا
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يشــوه إمــدادات األغذيــة العالميــة مــن الســلع االســتراتيجية األساســية .وتشـ ّ
ـكل محدوديــة المــوارد عقبــة خطيــرة
أمــام الحفــاظ علــى اإلنتــاج المحلــي لألغذيــة وزيادتــه.
ُ
وتعر ُ
َض فيما يلي األهداف الفرعية والبرامج التي تشكل إسهامً ا رئيسيًا في تحقيق الهدف االستراتيجي األول:

الهدف الفرعي  :1تعظيم االستفادة من إمكانيات اإلنتاج الغذائي المحلي
َّ
الفعــال للمــوارد المحــدودة،
محســنة لزيــادة اإلنتاجيــة واالســتخدام
ســيتم ذلــك مــن خــال اعتمــاد ممارســات زراعيــة
َّ
بهــدف تعظيــم عوائدهــا ،ال ســيما الميــاه الجوفيــة والســطحية والمعالجــة؛ ممــا يحقــق أقصــى إمكانيــات اإلنتــاج
للمحاصيــل الزراعيــة االســتراتيجية مــن خــال تنويــع اإلنتــاج ،والتوســع الرأســي و  /أو األفقــي ،واعتمــاد التقنيــات
الحديثــة ،والتحــول نحــو نظــم زراعيــة وغذائيــة وصناعــات غذائيــة أكثــر اســتدامة ومرونــة ال ســيما فــي المناطــق الريفيــة.

البرامج:

 - 1برنامج تحسين اإلنتاج ،واإلنتاجية وتحسين دخل المزارعين والمنتجين
أهداف البرنامج:
 تعظيــم االســتخدام الفعــال للمــوارد الطبيعيــة المتاحــة وخاصــة الميــاه مــن خــال اســتخدام نظــم الــري الحديثــة،واســتخدام الميــاه المنخفضــة الجــودة ،واســتخدام ميــاه األمطــار مــن خــال تجميــع الميــاه وتحقيــق أفضــل خليــط
مــن الزراعــات ،باإلضافــة الــى اعتمــاد نظــم إنتــاج فعالــة مثــل الزراعــة المائيــة ،وإنتــاج البــذور ،وتربيــة األســماك،
والزراعــة الدائمــة ،واســتغالل األراضــي المهملــة الصالحــة للزراعــة ،وزيــادة إنتاجيــة وحمــوالت المراعــي.
 ربــط المنتجيــن الزراعييــن ،الصغــار منهــم والمتوســطين ،باألســواق بهــدف تحقيــق قيمــة إضافيــة ،وبالعمــلكوســيلة فعالــة للتصنيــع وتوليــد فــرص العمــل الالئــق ال ســيما بالنســبة إلــى النســاء والشــباب الريفييــن؛ أي جعــل
األســواق تعمــل لصالــح الفقــراء.
 تنظيــم وتطويــر نظــم وعمليــات اإلنتــاج والتنويــع مــن خــال إنتــاج ســلع مربحــة تســتجيب الحتياجــات األســواقالمحليــة والخارجيــة ،باإلضافــة الــى نشــر التقنيــات الحديثــة واالســتفادة مــن المزايــا النســبية التــي يتمتــع بهــا األردن.
 االستخدام الرشيد واآلمن لمدخالت اإلنتاج بسبب تأثيرها على سالمة األغذية ،وصحة المستهلك ،وربحية المنتج. تطويــر خدمــات مــا بعــد الحصــاد ومــا بعــد اإلنتــاج عــن طريــق تحســين التعبئــة والتغليــف ،والتصنيــف ،والنقــل،والتخزيــن ،والتصنيــع.
َّ
المقننــة ،والتك ُّيــف مــع تغير المناخ ،واالســتفادة من مــوارد الطاقة المتجددة،
 إدخــال الزراعــة الذكيــة مناخ ًيــا والزراعــةوالحفــاظ علــى التنــوع الحيوي.
 تطوير قطاع الثروة الحيوانية ذات اإلنتاجية والربحية العالية. -تعزيز االستزراع المائي كمصدر غني بالبروتين.

 -2برنامج الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع الحيوي الزراعي
أهداف البرنامج:
 وقف أو عكس اتجاه مسار تدهور ،وإساءة استخدام الموارد الطبيعية؛ أي األرض ،والمياه ،والنباتات ،والحيوانات. تشجيع وتطبيق مناهج وطرق وأساليب شاملة ومتكاملة إلدارة الموارد الطبيعية ،مثل تبني طرق الزراعة الدائمة. -حفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية األصلية.
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 -3برنامج تطوير الصناعات الغذائية
أهداف البرنامج:
-

تحسين القيمة المضافة للزراعة وربحية المزارعين والصناعيين.

-

زيادة الطلب على السلع الزراعية وتقليل الفائض.

-

توفير فرص العمل ومصادر الدخل اإلضافية ،ال سيما للنساء والشباب في المناطق الريفية.

 تحسين االكتفاء الذاتي الغذائي وزيادة الصادرات. توفيــر البيئــة الكفيلــة بتحفيــز الصناعــات الغذائيــة وتحســين كفــاءة صناعــة األغذيــة والقيمــة المضافــة للبيئــة مــنخــال تبنــي نظــم أكثــر كفــاءة فــي اســتخدام المــوارد  /نظــم أكثــر خضــرة فــي تصنيــع األغذيــة.
 تطويــر سلســلة القيمــة المســتدامة لألعمــال الزراعيــة وتحويــل النظــم الغذائيــة إلــى نظــم أكثــر إنتاجيــة ومرونــةوكفــاءة فــي التكلفــة والمــوارد.
 رقمنة األعمال الغذائية لتحسين إدارة أدائها المالي والتشغيلي وتحديد المخاطر التشغيلية المحتملة. تعزيز إنتاج وتصنيع المواد الغذائية األساسية وتوفير البنية التحتية المناسبة. -الحد من ازدواجية الرسوم الجمركية وما ينجم عنها من تشوهات.

الهدف الفرعي  :2توفير إمدادات كافية ومستقرة من المواد الغذائية المستوردة
ســيتم ذلــك مــن خــال ضمــان توافــر مخزونــات اســتراتيجية كافيــة مــن المــواد الغذائيــة األساســية وتنويــع مصــادر
الــواردات العالميــة.

البرامج:

كاف
 -1برنامج ضمان توافر مخزون غذائي استراتيجي
ٍ
أهداف البرنامج:
 زيادة قدرة األردن التخزينية من المواد الغذائية االستراتيجية. تنويع مصادر االستيراد. وضع خطط الطوارئ ومواجهة األزمات وبشكل خاص تلك المتعلقة بالمستوردات. -توفير البيئة الداعمة والمالئمة للقطاع الخاص للعمل بسهولة ويسر.

الهــدف الفرعــي  :3تحســين التعــاون والتكامــل اإلقليمييــن فــي مختلــف جوانــب األمــن
الغذائــي
ســيتم ذلــك مــن خــال تنفيــذ آليــات ووســائل تعزيــز التعــاون اإلقليمــي فــي مجاالت الزراعــة واألمن الغذائي واالســتثمار
فــي األبحــاث الزراعيــة والغذائية ونقــل التكنولوجية.

البرامج:

 -1برنامج إنشاء المركز اإلقليمي لألمن الغذائي
أهداف البرنامج:
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 الحد من آثار األزمات والصدمات وتأثيرها على بلدان المنطقة. االستفادة من المزايا النسبية لألردن لخدمة المنطقة وإرساء أسس تعاون أوسع ومستدام. توفيــر البنيــة التحتيــة اإلقليميــة لمخزونــات الطــوارئ لصالــح بلــدان المنطقــة ولمنظمــات اإلغاثــة اإلقليميــةوالدوليــة.
 العمل كمركز إقليمي للصناعات الزراعية والغذائية ،بما في ذلك إنشاء مخازن حديثة ومبردة. توفير أسطول نقل حديث ومنظم. تحويل األردن ليكون المركز اإلقليمي لنقل التكنولوجية والتدريب في مجال الزراعة واألمن الغذائي. إنشاء شركة استثمارية لألمن الغذائي. وضع خطة طوارئ لطرق اإلمداد البديلة في حاالت اإلغالق والطوارئ. -تطوير وتنويع العالقات التجارية وإبرام عقود طويلة األجل مع الموردين للتخفيف من االضطرابات وصدمات األسعار.

الهدف الفرعي  :4الحد من فقدان األغذية وإهدارها وتعزيز سالمتها
سيتم ذلك عن طريق تنظيم اإلنتاج الزراعي ،واستهالك األغذية ،واالستخدام األمثل للغذاء غير المستعمل.

البرامج:

 - 1برنامج الحد من فقدان األغذية وإهدارها
أهداف البرنامج:
 تحســين الوعــي لــدى المنتجيــن ،والموزعيــن ،والبائعيــن ،والمســتهلكين ،والتجــار بمــا يترتــب علــى فقــدان األغذيــةوإهدارهــا مــن آثــار ،وكيفيــة الحــد منهــا.
 إعادة توجيه الدعم المباشر وغير المباشر ليكون أكثر كفاءة وفاعلية والحد من التشوهات المرتبطة به. -إدخال التقنيات والممارسات المناسبة لزيادة العمر االفتراضي للسلع الغذائية ،ولتقصير سالسل التوريد.

 - 2برنامج االستخدام األمثل لألغذية غير المستهلكة
أهداف البرنامج:
 االستفادة من الغذاء الزائد وغير المستهلك كغذاء ،وأعالف ،وطاقة وأسمدة. إيجاد فرص عمل جديدة. تعزيــز مفهــوم ّّ
المســنين والعجــزة) وبنــوك الطعــام لجمــع وتوزيــع األغذيــة
التكايــا (دور اإليــواء ،درو الرعايــة ،دور
الزائــدة علــى الجمعيــات الخيريــة لدعــم المحتاجيــن.
 -تحسين القيمة المضافة وتقليل الخسائر المالية.

 -3برنامج االمتثال لسالمة األغذية
أهداف البرنامج:
 وضــع /مراجعــة السياســات التشــغيلية واللوائــح ذات الصلــة التــي تحكــم عمــل المؤسســات المختصــة وإدمــاجمفهــوم ثقافــة االمتثــال بيــن شــركات األغذيــة.
ً
وفقــا لمتطلبــات تدابيــر الحمايــة الصحيــة وصحــة النبــات
 -مواءمــة معاييــر ســامة األغذيــة لمنتجــات غذائيــة مختــارة
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 /العوائــق الفنيــة للصــادرات.
 وضع مخططات سالمة غذائية متدرجة لقطاعات مختارة. تعزيــز وظائــف مراقبــة األغذيــة (فحــص واختبــار ســامة األغذيــة) التــي تقــوم بهــا الســلطات المختصــة بالتوافــق مــعخطــط الســامة الغذائيــة والمنتجــات المســتهدفة.
 تطوير كفاءة الممارسين في مجال سالمة األغذية وبناء القدرات. -إدخال تقنيات جديدة لتحسين االمتثال والعمر االفتراضي لمنتجات مختارة.

الهدف اإلستراتيجي الثاني
تحسين إمكانية الوصول إلى  /الحصول على الغذاء
يُعــد تمكيــن جميــع النــاس اقتصاد ًيــا مــن الحصــول علــى الغــذاء أولويــة رئيســية فــي األردن ،ويشــكل متطل ًبــا دين ًيــا
ً
وحقــا إنســانيًا كفلتــه األديــان الســماوية والشــرائع الدنيويــة؛ إذ يشــكل الفقــر والبطالــة أهــم التحديــات التــي تواجــه
الحصــول علــى الغــذاء ،وهــذا يتطلــب اتخــاذ تدابيــر اســتباقية لمعالجــة انعــدام األمــن الغذائــي للفئــات الهشــة ،وتعتبــر
التدخــات الفعالــة ضروريــة لتحســين قــدرة األســر الفقيــرة علــى الصمــود فــي حيــن يشــكل تعزيــز البيئــة التمكينيــة
والحكومــة ضما ًنــا إليجــاد حلــول مســتدامة .وعلــى الرغــم مــن االنخفــاض المســتمر فــي إنفــاق األســر علــى الغــذاء،
والــذي بلــغ نحــو  %26.52خــال األشــهر التســعة األولــى مــن العــام  ،2020إال أنــه ال يــزال أعلــى بنــد إنفــاق ،يليــه اإلنفــاق علــى
اإلســكان بنســبة  .%23.78ومــن الجديــر بالذكــر أن أكثــر مــن  %40مــن األســر فــي األردن تنفــق أكثــر مــن  %40مــن دخلهــا
علــى الغــذاء(.((4
ٌ
عرض لألهداف الفرعية والبرامج التي تشكل إسهامً ا رئيسيًا في تحقيق الهدف االستراتيجي الثاني:
وفيما يلي

الهدف الفرعي  :1تقليل أعداد األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي
ســيتم ذلــك عــن طريــق اعتمــاد مجموعــة مــن التدابيــر الفعالــة بمــا فــي ذلــك  -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر -تحســين
الحمايــة االجتماعيــة وشــبكات األمــان.

البرامج  :

 - 1برنامج دعم شبكات الحماية االجتماعية
أهداف البرنامج:
 تقديم مساعدات نقدية وعينية لألسر المحتاجة  /التي تعاني من انعدام األمن الغذائي. تحسين التنسيق بين مؤسسات الحماية االجتماعية. -تعزيز المسؤولية االجتماعية وأنشطة وبرامج التضامن االجتماعي.

الهدف الفرعي  :2إيجاد فرص اقتصادية مستدامة
ســيتم ذلــك عــن طريــق توفيــر فــرص العمــل مــع تعزيــز قابليــة النــاس للتوظيــف ،والتركيــز بشــكل خــاص علــى المناطق
الريفيــة والمناطــق التــي تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائي.

( ((4دائرة اإلحصاءات العامة ،مسح اإلنفاق والدخل لألسرة .2017
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البرامج  :

 - 1برنامج تحسين فرص كسب العيش في الريف ،وخاصة للنساء والشباب.
أهداف البرنامج:
 تمكيــن األســر والمجتمعــات الريفيــة مــن إنتــاج بعــض الســلع الغذائيــة التــي تلبــي احتياجاتهــا الخاصــة وبيــع الباقــيمثــل الخضــراوات ،والفواكــه ،والحليــب ،والبيــض والعســل.
 تعزيز الصناعات الغذائية المنزلية والمشروعات ُالمدِ رَّة للدخل.
 توفير مصادر إضافية للدخل وفرص للفقراء ،والنساء ،والشباب. ضمان استجابة التدريب لحاجات السوق وحاجات العمل من المنزل. رســم خرائــط (مســوح) للنســاء العامــات فــي القطاعــات غيــر الرســمية وتوفيــر مصــادر إضافيــة للدخــل والعمالــة،وفــرص للفقــراء والنســاء والشــباب.
 -تعزيز العمل الجماعي والتعاوني.

 - 2برنامــج توفيــر البيئــة المواتيــة والمحفــزة لالســتثمارات والفــرص االقتصاديــة
الجديــدة
أهداف البرنامج:
 تحسين الحوكمة المتعلقة بالعمل ،والعمل من المنزل ،والمناطق الحرفية ،وما إلى ذلك. التسويق (الداخلي والخارجي). تسهيل الحصول على التمويل. دعم اإلنتاج. -تحسين اإلطار التنظيمي لالستثمار.

الهدف الفرعي  :3توفير العيش الكريم لالجئين
 - 1برنامج استدامة سبل العيش الكريم لالجئين
األهداف التي يرمي إليها هذا البرنامج هي:
 توفير الطعام المغذي واآلمن لالجئين في جميع األوقات. -تزويد الالجئين ،ال سيما النساء واألطفال ،بخدمات الصحة واألمومة ورعاية األطفال.

الهدف االستراتيجي الثالث
تعزيز استقرار الغذاء واالستخدام األمثل له
إن توفيــر الغــذاء الصحــي والمتــوازن لتلبيــة متطلبــات التغذيــة الصحيــة مــن شــأنه أن يقلــل مــن انتشــار ســوء التغذيــة
ـن الخامســة ،والنســاء فــي سـ ّ
ال ســيما بيــن األطفــال دون سـ ّ
ـن اإلنجــاب .إن ضمــان اســتقرار اإلمــدادات الكافيــة مــن
األغذيــة الطازجــة والمجهــزة ،ســواء أكانــت منتجــة محل ًيــا أم مســتوردة ،هــو مطلــب رئيســي وشــرط أساســي لألمــن
الغذائــي.
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ٌ
عرض لألهداف الفرعية والبرامج التي تشكل إسهامً ا رئيسيًا في تحقيق الهدف االستراتيجي الثالث:
وفيما يلي

الهدف الفرعي  :1تحسين جودة الغذاء
ســيتم ذلــك عــن طريــق وضــع نهــج ونظــام مؤسســي لضمــان توافــر البيانــات عــن ســوء التغذيــة والحصــول علــى
الغــذاء الجيــد.

البرامج:

 -1برنامج تحسين جودة األغذية
 التحقق من فاعلية أنظمة مراقبة الجودة الحالية. إنفاذ القواعد الفنية المتعلقة بجودة الغذاء. -تحسين ثقافة ووعي المعنيين بشأن نوعية األغذية.

الهدف الفرعي  :2اعتماد تدابير فعالة للحد من سوء التغذية وآثارها المحتملة
البرامج:

 - 1برنامج تدعيم الغذاء بالعناصر الغذائية والمعادن
أهداف البرنامج:
 تقييــم فاعليــة التدخــات الحاليــة فــي مجــال التغذيــة والصحــة (برامــج التدعيــم ،والتدخــات والخدمــات الصحيــة لــأموالطفــل).
 -توفير األغذية المدعمة خاصة للفئات الفقيرة والضعيفة.

 - 2برنامج التغذية المدرسية
أهداف البرنامج:
 تقديم وجبات غذائية وصحية لطالب المدارس خاصة في المناطق واألحياء األقل ًحظا.
 تعزيــز اإلنتــاج المحلــي لبعــض الســلع مثــل منتجــات األلبــان ،والبيــض ،والفواكــه واســتعمالها فــي التغذيــةالمدرســية ،وغيرهــا.
 -الحد من األمراض الناجمة عن سوء التغذية بين تالميذ المدارس (األطفال والشباب).

 -3برنامج الرعاية األسرية
أهداف البرنامج:
 توفير الغذاء والرعاية الغذائية لألمهات واألطفال (صحة األمومة والطفل).ُ
والمعدية.
 -الحد من انتشار سوء التغذية واألمراض السارية
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الهدف االستراتيجي الرابع
تعزيز حوكمة األمن الغذائي
ال يوجــد فــي األردن جهــة محــددة تعنــى باألمــن الغذائــي بمعنــاه الواســع ،كمــا ال يوجــد إطــار تنظيمــي موحــد وشــامل
لتوجيــه هــذا القطــاع الحيــوي واإلســتراتيجي؛ إذ تتقاســم عــدة مؤسســات مســؤوليات األمــن الغذائــي وتنظمهــا عــدة
تشــريعات وسياســات واســتراتيجيات وطنيــة .وتشــير تجــارب البلــدان األخــرى التــي حققــت تقدمً ــا كبي ـ ًر ا فــي تحقيــق
األمــن الغذائــي بــأن الحصــول علــى دعــم سياســي قــوي علــى أعلــى المســتويات يشــكل أم ـ ًر ا محور ًيــا لتحقيــق األمــن
الغذائــي.
ٌ
عرض لألهداف الفرعية والبرامج التي تشكل إسهامً ا رئيسيًا في تحقيق الهدف اإلستراتيجي الرابع:
وفيما يلي

الهدف الفرعي  :1تعزيز البنية المؤسسية لألمن الغذائي
ســيتحقق هــذا التعزيــز عــن طريــق مأسســة مهــام اإلشــراف علــى األمــن الغذائــي وتحســين التنســيق بيــن الجهــات
ذات العالقــة المعنيــة.

البرامج:

 - 1برنامج إنشاء وتعزيز اإلطار المؤسسي لألمن الغذائي في األردن
أهداف البرنامج:
 تحديــد أو إنشــاء جهــة يُعهــد إليهــا بالمســؤوليات الشــاملة فــي مجــال متابعــة التنفيــذ واإلشــراف والتنســيق لألمــنالغذائــي فــي األردن.
 تعزيــز التنســيق والتناغــم بيــن مختلــف الجهــات ذات العالقــة بشــأن البرامــج والتدخــات والسياســات المتعلقــةباألمــن الغذائــي.
 تعزيــز قــدرات وبنــاء طاقــات المؤسســات والموظفيــن وغيرهــم مــن الجهــات ذات العالقــة ،المعنييــن جميعهــمباألمــن الغذائــي.
 تحســين المخصصــات مــن الموازنــة العامــة واســتقطاب التمويــل واالســتثمارات فــي األنشــطة المتعلقــة باألمــنالغذائــي.
 -تقديم الدعم الفني ،واللوجستي ،واالستشاري للجهة التي ستتولى إدارة األمن الغذائي في األردن.

 - 2برنامج إنشاء قاعدة بيانات ونظام رصد لألمن الغذائي في األردن
أهداف البرنامج:
 إنشاء نظام منهجي لجمع بيانات األمن الغذائي مع تفصيل عناصر الجنس والعمر ،لمكونات األمن الغذائي. إنشاء نظام للمتابعة ،والتقييم ،والتعلم ،واإلبالغ لرصد التقدم المحرز وقياس اآلثار والتطورات. إصدار تقرير سنوي عن حالة األمن الغذائي في األردن. -رقمنة العمليات ،واإلجراءات والخدمات.
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االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي
 - 3برنامج تعديل اإلطار القانوني والتنظيمي لألمن الغذائي
أهداف البرنامج:
 مراجعة وتعديل اإلطار القانوني الذي يحكم األمن الغذائي. إنفاذ وتطبيق القوانين واألنظمة بشكل فعال. -تحسين الوعي ،والمعرفة ،والقدرات لدى مختلف الجهات ذات العالقة.

الهــدف الفرعــي  :2تعزيــز أبحــاث النظــم الغذائيــة ،واالبتــكار ،ونشــر التكنولوجيــة،
وتطويــر العمليــات واإلجــراءات والخدمــات عــن طريــق االســتفادة مــن مؤسســات
البحــث والتطويــر القائمــة العاملــة فــي مجــال األمــن الغذائــي.
البرامج:

 - 1برنامج دعم األبحاث وتنمية المعرفة ونقلها
أهداف البرنامج:
 إعــداد مســح شــامل ورســم خريطــة لجميــع البرامــج ذات الصلــة باألمــن الغذائــي والنظــم الغذائيــة وتقديــم التوجيــهاإلســتراتيجي بشــأن هــذه التدخــات.
 إعداد دراسة عن االحتياجات التدريبية للمؤسسات المختلفة. إنشاء وحدة لألبحاث والتطوير خاصة باألمن الغذائي في األردن. توفير الدعم المالي ألنشطة األبحاث والتطوير ذات العالقة باألمن الغذائي. إجراء الدراسات واألبحاث المتعلقة باألمن الغذائي ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: )1إعــداد دراســة أوليــة عــن إنشــاء المركــز اإلقليمــي لألمــن الغذائــي بحيــث تتضمــن األهداف ،واألنشــطة الرئيســية،
ونطــاق العمــل اإلقليمــي ،والمتطلبــات ،والفوائــد ،والعوائــد االقتصاديــة ،واالســتثمارات المحليــة والدوليــة
المحتملــة ،والشــراكات بيــن القطــاع العــام والمســتثمرين اآلخريــن.
 )2إعــداد بحــث /دراســة عــن فقــدان وإهــدار الســلع الزراعيــة والغذائيــة إلــى جانــب سالســل اإلنتــاج والتوريــد
واالســتهالك ،وتحديــد الوســائل واألدوات والجــدوى مــن اإلجــراءات الراميــة إلــى الحــد منهــا.
 )3إعــداد دراســة حــول العوائــق والتشــوهات التــي تؤثــر علــى تحســين وتطويــر النظــم الغذائيــة فــي األردن
واســتراتيجيات التحــول نحــو نظــم غذائيــة آمنــة ومســتدامة.
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خطة التنفيذ
 1-4اإلدارة والمتابعة
خــال ســنوات تنفيــذ االســتراتيجية ّ
التســع ،2030 – 2022 :ســيتم إعــداد خطــة متجــددة تتيــح التغييــر والتعديــل الســنوي
للخطــة فــي ضــوء اإلنجــاز والتمويــل ،مــع إبقــاء تغطيــة الخطــة لمــدة ثــاث ســنوات بشــكل دائــم؛ علــى ســبيل المثــال:
تغطــي الخطــة أو ًلا الســنوات  ،2024 - 2022وفــي الســنة الثانيــة تصبــح  ،2025 - 2023وفــي الســنة الثالثــة تكــون ،2026 - 2024
وهكــذا دواليــك.
يُعــد تحديــد موقــع وطبيعــة ومهــام وصالحيــات الجهــة التــي ســتتولى اإلشــراف ومتابعــة ملــف األمــن الغذائــي فــي
األردن أمـ ًر ا بالــغ األهميــة وذا أولويــة متقدمــة؛ لمــا لذلــك مــن أثــر علــى كفــاءة وحســن التنفيــذ .وفــي هــذا الســياق ال بــد
مــن مراعــاة مــا يلــي:
 )1يتداخــل قطــاع األمــن الغذائــي مــع العديــد مــن القطاعــات والمؤسســات ذات المهــام الرئيســية فيمــا يتعلــق
باألمــن الغذائــي .وفــي األردن ،ال توجــد مؤسســة تعنــى باألمــن الغذائــي بمفهومــه الشــامل.
 )2إن اســتراتيجية األمــن الغذائــي ال تشــكل بديـ ًلا عــن ٍّ
أي مــن االســتراتيجيات القطاعيــة القائمــة مثــل اســتراتيجيات
الزراعــة ،والصحــة ،والصناعــة ،والتجــارة ،والتمويــن ،والحمايــة االجتماعيــة ،والميــاه ،والتغذيــة المدرســية،
والعمــل ،والنقــل ،والمــرأة ،والبيئــة ،وغيرهــا ،وإنمــا تشــكل مظلــة لهــا وتتكامــل وتتناســق وتدعــم االســتراتيجيات
والمؤسســات القائمــة.
 )3الدور الرئيسي للقطاع الخاص ومؤسساته المختلفة.
 )4أهميــة إيجــاد شــراكات فاعلــة بيــن القطاعــات المختلفــة فــي األردن مــن جهــة ،وبينهــا وبيــن الشــركاء مــن اإلقليــم
ومــن خارجــه.
 )5البعد اإلقليمي لألمن الغذائي وأهمية التعاون والتنسيق بين دول اإلقليم.
 )6توفير البيئة المواتية والظروف المالئمة لنجاح عمل الجهة التي ستتولى اإلشراف على األمن الغذائي.
 )7تقليل التعارض واالزدواجية والتضارب في السياسات والخطط ذات الصلة باألمن الغذائي.
ومــن األهميــة بمــكان خــال إعــداد الخطــة التنفيذيــة أن يتــم تحديــد أولوياتهــا وآليــات المتابعــة واالســتفادة مــن
األنظمــة والبرامــج ذات العالقــة(.((4
وتتولــى لجنــة عليــا اإلشــراف العــام علــى التنفيــذ والتوجيــه ،فــي حيــن تتولــى لجنــة فنيــة مهمــة اإلشــراف الفنــي والمتابعــة
الحثيثــة ،كمــا ينبغــي تقييــم ومتابعــة تنفيــذ االســتراتيجية بانتظــام .هــذا ويجــب أن تقــدم المشــروعات تقاريــر ســنوية
وربــع ســنوية ،ويتــم تقييــم المشــروعات فــي منتصــف ونهايــة فتــرة التنفيــذ .كمــا يتــم إعــداد تقريــر ســنوي بعنــوان «حالــة
األمــن الغذائــي فــي األردن» بحيــث يســتعرض التقــدم ُ
المحــ َر ز ســنويًا فــي أوضــاع األمــن الغذائــي ويقــدم التوصيــات
الكفيلــة بالتغلــب علــى المشــكالت والتحديــات .ويتضمــن الملحــق رقــم ( )6أهــم مؤشــرات متابعــة وتقييــم االســتراتيجية
المقترحــة .هــذا وســيتم تقييــم الخطــة كل ثــاث ســنوات أو عندمــا يقتضــي األمــر ،وهــو مــا يتطلــب بالضــرورة إنشــاء
نظــام خدمــات ،ومعلومــات ،ومتابعــة ،وتقييــم فاعــل ويتكامــل مــع أنظمــة المعلومــات والمتابعــة الوطنيــة ،ويرتبــط
بشــكل مباشــر بصانعــي القــرار  ،مــع ضــرورة تقديــم الدعــم الــازم لــه وتزويــده بالكفــاءات المناســبة .وعلــى أي حــال ،فــإن
آليــات المتابعــة والتحقــق والتقييــم يجــب أن تراعــي المتطلبــات المختلفــة لمتابعــة األمــن الغذائــي بمــا فيهــا المتطلبــات
الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة وتضمينهــا فــي وثائــق المشــروعات بحيــث تتوافــق وتتناغــم مــع آليــات المتابعــة لــدى

( ((4مثــل برنامــج أيــدا (محلــل معلومــات االســتثمار الزراعــي)  /الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة والمركــز الدولــي ألبحــاث سياســات الغــذاء.
الرابــط  . https://aida-jordan.ifpri.org/#/en/nationalوأدوات دعــم القــرار للنظــم الغذائيــة ،جامعــة فاجننجــن  /هولنــدا .2021
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الحكومــة والمؤسســات األخــرى ذات المســؤولية علــى المســتوى الوطنــي .وهنــاك مجموعــة مــن أصحــاب العالقــة
والمصلحــة يقومــون بــأدوار رئيســية فــي التخطيــط ،والتنفيــذ ،والمتابعــة ،والتمويــل لمشــروعات االســتراتيجية
وأنشــطتها المختلفــة وهــم بشــكل رئيســي :وزارة الزراعــة ،ووزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن ،ووزارة الصحــة ،ووزارة
التنميــة االجتماعيــة ،ووزارة العمــل ،ووزارة الميــاه والــري ،ووزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ،ووزارة الماليــة ،والقطــاع
الخــاص ،والمانحــون ،ومنظمــات األمــم المتحــدة ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي ذات العالقــة؛ لــذا فمــن األهميــة بمــكان
اعتمــاد آليــات تنســيق بيــن جميــع أصحــاب العالقــة لتفــادي التضــارب واالزدواجيــة فــي العمــل وتحقيــق أعلــى درجــات
الكفــاءة والفاعليــة .يوضــح الملحــق رقــم ( )7األهــداف االســتراتيجية والبرامــج الكفيلــة بتحقيــق األهــداف والمســؤوليات،
وعمــر البرنامــج ،إضافــة إلــى الموازنــة التأشــيرية األوليــة لــكل برنامــج.

 2-4مصادر التمويل
هنــاك مجموعــة مــن الجهــات والمؤسســات التــي ســتقوم بتوفيــر التمويــل الالزم لمشــروعات وتدخالت االســتراتيجية
مثل:
 )1الموازنة العامة.
 )2المساعدات الخارجية (المنح والقروض الميسرة) والتمويل الدولي.
 )3االستثمارات المحلية واألجنبية.
 )4مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 )5جديــر بالذكــر أن المزارعيــن ،والمنتجيــن ،وأصحــاب العالقــة اآلخرين يوفــرون الجــزء األكبــر مــن التمويــل مــن
مصادرهــم الخاصــة ومؤسســات التمويــل واإلقــراض المحليــة.

 3-4متطلبات نجاح التنفيذ
 )1تقديم الدعم السياسي على أعلى المستويات لألمن الغذائي واعتباره أولوية عابرة للحكومات.
 )2مراجعــة وتعديــل السياســات واالســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة ذات الصلــة بمــا يتوافــق مــع اســتراتيجية األمــن
الغذائــي.
 )3إنشــاء  /تحديــد الجهــة التــي ســتتولى اإلشــراف علــى األمــن الغذائــي ومنحهــا مــا يكفــي مــن االســتقالل المالــي
واإلداري مــن أجــل القيــام بعملهــا بعيــدً ا عــن الروتيــن والبيروقراطيــة.
 )4توفيــر المــوارد الماليــة المطلوبــة ،والدعــم ،والحوافــز ،وااللتــزام الحكومي بزيادة الموازنات المخصصة لمؤسســات
القطاع.
 )5تكثيف االتصاالت الوطنية والدولية خاصة فيما يتعلق بإنشاء المركز اإلقليمي لألمن الغذائي.
 )6تكثيــف التواصــل مــع المانحيــن ومنظمــات األمــم المتحــدة التــي تولــي اهتمامً ــا ً
خاصــا لدعــم األمــن الغذائــي فــي
األردن.
 )7تبني برنامج العمل المقترح ملحق رقم ( ،)8وذلك لنهاية عام .2021
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الملحق رقم ( :)1المؤسسات والجهات المشاركة في صياغة
االستراتيجية ،وأدوارها ،ومسؤولياتها
للعديد من المؤسسات وأصحاب العالقة أدوار مختلفة في إعداد االستراتيجية ،بمن فيهم:

 - 1وزارة الزراعة:
ســتكون الــوزارة المؤسســة الحكوميــة القياديــة ،وتتولــى المســؤولية الشــاملة خــال مراحــل التحضيــر والصياغــة
والموافقــة علــى االســتراتيجية .وســتقوم الــوزارة ،علــى وجــه التحديــد ،بمــا يلــي:
-

تسهيل تعيين نقاط التنسيق في المؤسسات العامة ومؤسسات األمم المتحدة.

-

تنسيق العمل بين الشركاء في العملية من خالل إنشاء المنتدى المناسب.

-

االتفاق مع الشركاء في التنمية على جدول محتويات االستراتيجية.

-

مراجعة وإقرار جدول محتويات االستراتيجية بالتشاور مع اللجنة الوطنية لألمن الغذائي.

-

الترويج على المستوى السياسي لالستراتيجية وموضوع األمن الغذائي بشكل عام.

-

مراجعة نتائج التحليالت وضمان التوافق مع محتويات االستراتيجية المتفق عليها.

-

إطالع الميسرين المشاركين على نماذج االستراتيجيات الوطنية.

-

دعــم تنظيــم االجتماعــات والورشــات (حلقــات العمــل) ،بمــا فــي ذلــك حلقــات العمــل واالجتماعــات المتعلقــة
بإطــاق العمــل والتحقــق مــن النتائــج.

-

تقديم مسودة االستراتيجية األولى إلى اللجنة الوطنية إلقرارها.

-

إرسال وثيقة االستراتيجية النهائية إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

 -2اللجنة الوطنية لألمن الغذائي:
يــرأس معالــي وزيــر الزراعــة اللجنــة الوطنيــة ،وتتألــف مــن األمنــاء العاميــن والمديريــن العامين للمؤسســات الحكومية
األكثــر صلــة ،وكبــار المســؤولين مــن القطــاع الخــاص ،ووكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة .وتتركــز
مهمــة اللجنــة خــال صياغــة االســتراتيجية علــى مــا يلــي:
-

التوجيه العام والمتابعة.

-

تسريع وتيرة العمل ورصد التقدم المحرز باستمرار.

-

مراجعة وإقرار مسودة االستراتيجية.

-

ترويــج ونشــر االســتراتيجية بيــن أصحــاب العالقــة الرئيســيين مثــل أعضــاء البرلمــان ،والــوزارات ذات العالقــة
المباشــرة ،مثــل الماليــة والتخطيــط ،والجهــات المانحــة ،ووكاالت األمــم المتحــدة.

 -3لجنة المراجعة:
تتألــف لجنــة المراجعــة مــن ممثــل عــن كل مــن وزارة الزراعــة ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي ،ومنظمــة األغذيــة والزراعــة،
وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،واإلســكوا ،والســفارة الهولنديــة .وقــد تــم إضافــة كل مــن وزارة الصناعــة والتجــارة،
ووزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ،ومؤسســة المواصفــات والمقاييــس ،وغرفتــي الصناعــة والتجــارة إلــى عضويــة
اللجنــة وذلــك مــن أجــل:
-

ضمان شمولية المسودات المعدة ،وانسجامها ،واتساقها ،وتركيزها.

-

تقديم توصية إلى الوزارة واللجنة الوطنية باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.

-

ضمان التنسيق والمشاركة مع أصحاب العالقة.
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 -4ضباط االرتباط:
يتــم تعييــن ممثليــن عــن المؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة ومؤسســات األمــم المتحــدة للمســاعدة فــي إجــراء
التحليــات التخصصيــة ،وتوفيــر البيانــات والمعلومــات والدعــم التقنــي لفريــق الصياغــة .وســيتولى هــذا الــدور أحــد كبــار
المســؤولين فــي المؤسســة المعنيــة ،ويقــوم بــدوره بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة األخــرى المعنيــة داخــل
المؤسســة التــي يعمــل بهــا وخارجهــا.
وسيؤدي المنسقون على وجه التحديد المهام التالية:
-

توفير البيانات والمعلومات الالزمة.

-

مراجعة مسودات المعلومات والنتائج والنصوص والتحقق من صحتها.

-

التنسيق مع المؤسسات األخرى ذات الصلة.

-

تمثيل مؤسساته في االجتماعات وفرق العمل.

 -5فريق الصياغة:
ســيقوم فريــق مشـ ّ
ـكل برئاســة كبيــر مستشــاري السياســات فــي مجــال إعــداد سياســات األمــن الغذائــي والمســائل
ذات الصلــة بقيــادة فريــق الصياغــة ،ويســاعده فــي ذلــك أخصائيــون  /خبــراء متخصصــون فــي الموضوعــات التاليــة:
-

جمع البيانات وتحليلها.

-

المتابعة والتقييم ونظرية التغيير.

-

تحديد وإعداد البرامج والمشروعات.

وبشكل أكثر تحديدً ا ،سيقوم كبير مستشاري السياسات بأداء  /بتقديم ما يلي:
-

إعــداد التقريــر األولــي بمــا فــي ذلــك وصــف وتحليــل موجــز للعوامــل والقضايــا الرئيســية المتعلقــة بعناصــر األمــن
الغذائــي فــي األردن ،وتحليــل أصحــاب العالقــة ،وجمــع البيانــات ،والتحقــق وإعــادة التأكــد ،وإعــداد جــدول أولــي
للمحتــوى واإلطــار الزمنــي للنشــاط والمســؤوليات لألشــهر الســتة المقبلــة.

-

إعداد البنود المرجعية للخبراء اآلخرين واإلشراف على عملهم وتوجيههم.

-

مراجعة التقارير والوثائق ذات الصلة.

-

جمع البيانات األولية من خالل المقابالت الشخصية ،والمقابالت االفتراضية ،ومناقشات مجموعات التركيز.

-

تسهيل عمل الفرق الفنية التخصصية أو اللجان التي قد تشكل لدعم العمل.

-

إعداد المسودة األولى لالستراتيجية.

-

تضمين التعليقات والمالحظات الواردة من مختلف الجهات ذات العالقة.

-

إعداد وتقديم المسودة النهائية لالستراتيجية.

-

إعداد مسودة خطة تنفيذ االستراتيجية.

-

تضمين التعليقات والمالحظات الواردة من مختلف أصحاب العالقة بشأن مسودة خطة التنفيذ.

-

إعداد وتقديم المسودة النهائية لالستراتيجية وخطة التنفيذ.

-

المساعدة في إعداد وإدارة ورشة (حلقة عمل) إقرار استراتيجية األمن الغذائي.

-

تقديم معلومات محدثة ومنتظمة عن العملية والتقدم المحرز إلى المؤسسات القيادية والميسرين.

-

أداء أي مهام أخرى ذات صلة حسب االقتضاء.
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الملحق رقم ( :)2األنشطة التي تمت ،وأغراضها ،وأوقات عقدها
النشاط  /الفاعلية

الغرض

الموعد

1

اجتماع مع الفاو

مشاورات

2020/9/17

2

اجتماع مع برنامج الغذاء العالمي

إجراءات تحضيرية

2020/9/29

3

اجتماع مع وزارة الزراعة ولجنة
المراجعة

مناقشة التقرير األولي وعملية
الصياغة

2020/10/27

4

عقــد اجتماعــات متعــددة شــخصية
وافتراضيــة

مشــاورات ،وتغذيــة راجعــة،
وجمــع معلومــات والتحقــق
منهــا

خالل مراحل اإلعداد

5

اجتماعــات اللجنــة الوطنيــة لألمــن
الغذائــي

عــرض مســودات االســتراتيجية
والحصــول علــى الموافقــة عليها

خمســة اجتماعــات آخرهــا
بتاريــخ 2021/5/31

6

اجتمــاع مــع برنامــج األغذيــة العالمــي
ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم
المتحــدة

لمناقشــة التقــدم
وتجــاوز التأخيــر

7

ورشة عمل نقاط التنسيق

لمناقشــة القضايــا والمحــددات
والتوافــق علــى الرؤيــة واألهــداف
االســتراتيجية
المســودة
مالحظــات

المحــرز

2020/12/10

2021/2/10-9

8

ورشة المراجعة والتحقق

مراجعــة
وتقديــم

الثانيــة
نهائيــة

2021/4/22

9

موافقــة اللجنــة الوطنيــة لألمــن
الغذائــي علــى المســودة النهائيــة
لال ســتر ا تيجية

الوطنيــة
اللجنــة
موافقــة
والتوصيــة باعتماد االســتراتيجية
لمجلــس الــوزراء

2021/5/31

10

موافقــة مجلــس الــوزراء علــى
ا ال ســتر ا تيجية

اعتماد وتنفيذ االستراتيجية

11

ورشة اإلطالق

عكــس األولويــة واألهميــة التــي
توليهــا الحكومــة لألمــن الغذائــي

بنــاء علــى مؤشــرات
الملحــق رقــم ( :)3حالــة األمــن الغذائــي فــي األردن
ً
اإلطــار العربــي لرصــد األمــن الغذائــي
أولًا  -المؤشرات المحورية
 )1المؤشــر المحــوري ( 1انتشــار ســوء التغذيــة) :قفــز هــذا المؤشــر مــن  %5.7أو  ( )0.3مليــون شــخص خــال الفتــرة
 2006 - 2004إلــى  %8.5أو ( )0.9مليــون شــخص خــال الفتــرة .2019 - 2017
 )2المؤشــر المحــوري ( 2انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد) :أبلــغ عــن تعـرُّض  %13.9مــن الســكان النعــدام األمــن الغذائــي
الشــديد .مقارنــة بالفتــرة  .2016 – 2014وقــد انخفــض هــذا االنتشــار مــن ( %14.7منظمــة األغذيــة والزراعــة)2019 ،؛ ممــا
يشــير إلــى اتجــاه إيجابــي ،وإن كان ال يــزال أعلــى مــن المتوســط العربــي البالــغ .%12.2
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واســتنادً ا إلــى مؤشــر األمــن الغذائــي العالمــي( ((4للعــام  ،2020فــإن األردن قــد حقــق  60.4نقطــة مــن أصــل  ،100واحتل بذلــك
المرتبــة  62بيــن  113دولة مشــمولة فــي مســح األمــن الغذائــي العالمــي للعــام  .2020ويبيّن الجــدول التالــي ترتيــب الــدول
العربيــة علــى ســلم األمــن الغذائــي العالمــي.
ترتيب الدول العربية على سلم األمن الغذائي العالمي

الترتيب حسب المؤشرات
الدولة

الترتيب
العام

القدرة على تحمُّل
التكلفة

التوافر

النوعية
والسالمة

المصادر الطبيعية
والمَ َن َ
عة

الكويت

33

34

21

25

104

عمان

34

12

55

31

84

قطر

37

40

15

29

112

السعودية

38

42

8

40

109

اإلمارات

42

56

26

17

89

البحرين

49

35

64

44

111

المغرب

57

50

79

57

44

الجزائر

58

44

66

66

92

تونس

59

61

65

54

60

مصر

60

81

5

62

47

األردن

62

47

88

63

44

سوريا

101

108

103

78

95

اليمن

113

96

113

109

96

المصدر :تجميع المؤلف من مجلة اإليكونومست ،مؤشر األمن الغذائي العالمي 2020
كانــت درجــات األردن لمكونــات المؤشــر الفرعيــة  100 /77.1و  100/48.2و 100 /63.1و  100/49.5لمؤشــرات القــدرة علــى الحصــول
علــى الغــذاء ،ومــدى توافــر الغــذاء ،وخدمــات الجــودة ،والمــوارد الطبيعيــة ومرونتهــا؛ ممــا يضــع األردن فــي المراكــز 47
و  88و  63و  44مــن أصــل  113دولــة(.((5
 )3المؤشــر المحــوري ( 3نســبة البدانــة لــدى البالغيــن) :بلغــت  %35.5فــي العــام  ،2016وهــي واحــدة مــن أعلــى المعــدالت
المســجلة فــي المنطقــة العربيــة ،وأعلــى كثي ـ ًر ا مــن المتوســط فــي المنطقــة ( ،)%28.4وذلــك زيــادة عــن القيمــة
المســجلة للعــام  2010والبالغــة  .%31.9جديــر بالذكــر أن الســمنة فــي األردن أكثــر وضوحً ــا لــدى النســاء ( )%43.1مقارنــة
بالرجــال (.((5()%28.2
( ((4يتكــون مؤشــر األمــن الغذائــي العالمــي مــن أربعــة مؤشــرات رئيســية ومؤشــرات فرعيــة تغطــي  113دولــة ،ويتــم نشــره ســنويًا مــن قبــل وحــدة
االســتخبارات التابعــة لمجلــة اإليكونومســت (.).E. I.U
( ((5نفس المصدر السابق.
(((5

البنك الدولي ،مؤشرات التنمية العالمية.2019 ،
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ثان ًيا  -مكونات األمن الغذائي األربعة ومؤشراتها
 -1توافر الطعام
المؤشرات:
-

ً
انخفاضــا عــن قيمتــه فــي العــام  2012التــي كانــت 0.18؛ ممــا يشــير
التوجــه الزراعــي :بلــغ  0.14فــي العــام  .2016وهــذا يمثــل
إلــى انخفــاض فــي نزعــة الدولــة إلــى االســتثمار فــي الزراعــة؛ إذ بلغــت ميزانيــة وزارة الزراعــة للعــام  2019نحــو ()87.7
مليــون دوالر أمريكــي ،منهــا ( )26.6مليــون دوالر أمريكــي ميزانيــة رأســمالية ،فــي حيــن بلغــت ميزانيــة وزارة الزراعــة
فــي العــام  2020نحــو ( )89.5مليــون دوالر أمريكــي ،منهــا  27.3مليــون دوالر أمريكــي ميزانيــة رأســمالية.

-

خســارة األغذيــة :والتــي زادت بشــكل طفيــف بيــن العاميــن  2010و ( 2017مــن  %4.02إلــى  ،%4.44علــى التوالــي) .وقــد حــدث
ذلــك بالتزامــن مــع زيــادة اإلنتــاج ،والــواردات والصــادرات (بيانــات الميــزان الغذائــي  /الفــاو).

-

متوســط مالءمــة إمــدادات الطاقــة الغذائيــة :انخفــض المؤشــر مــن  %119فــي الفتــرة  2012 - 2010إلــى  %116خــال الفتــرة
 .2019 - 2017هــذه القيمــة أقــل كثي ـ ًر ا مــن المتوســط اإلقليمــي العربــي (.)%131

-

واردات الحبــوب :يعتمــد األردن بشــكل كبيــر علــى ســوق الغــذاء العالمــي لتأميــن حاجاتــه مــن الحبــوب؛ فقــد ارتفعــت

-

نســبة المســتوردات مــن  %91.1فــي عــام  2010و  % 93.6فــي العــام  2012إلــى  %97.6فــي العــام .2018
ُ
اســتخدام الميــاه الزراعيــة المتجــددة :وصلــت إلــى نســبة  %54.5فــي العــام 2018؛ إذ إن األردن مــن أكثــر البلــدان شــحًّ ا
فــي الميــاه فــي المنطقــة العربيــة والعالــم ( )96.58م 3للفــرد فــي العــام (.)2018((5

 -2الوصول إلى  /الحصول على الغذاء
المؤشرات:
-

نســبة الفقــر عنــد ( )3.2دوالر فــي اليــوم :لقــد بلغــت نســبة الفقــر ( )3.2دوالر يوم ًيــا للفــرد ،نحــو  %2.1فــي العــام ،2010
ووصلــت إلــى  %3فــي العــام  ،2018فــي حيــن يوضــح مســح نفقــات ودخــل األســرة للعــام  2017أن هــذه النســبة هــي
ً
انخفاضــا كبي ـ ًر ا ومســتم ًر ا عــن أعلــى مســتوى لــه علــى اإلطــاق ،وهــو  %17.2فــي العــام .1992
%10.5؛ وهــو مــا يمثــل
ً
ووفقــا لتقريــر أهــداف التنميــة المســتدامة  ،2020فــإن هــذه النســبة قــد بلغــت  %9.2فــي العــام .2020

-

نفقــات اســتهالك الغــذاء :بلغــت نســبة اإلنفــاق علــى المــواد الغذائيــة  %39.6مــن مجمــوع إنفــاق األســرة األردنيــة
فــي العــام  2010وانخفضــت إلــى  %32.7فــي العــام .2017

-

معــدل البطالــة :ارتفــع بيــن العاميــن  2010و 2020مــن  %12.6إلــى  ((5(%24.7خــال الربــع الرابــع مــن العــام  ،2020وهــو أعلــى
كثي ـ ًر ا مــن المتوســط اإلقليمــي البالــغ  .%10.4وبلغــت نســبة البطالــة بيــن الشــباب ( ،)%35.6وكانــت البطالــة بيــن
اإلنــاث ( )%32.8أعلــى كثي ـ ًر ا مــن البطالــة بيــن الذكــور ،والتــي بلغــت (  )%22.6خــال نفــس الفتــرة.

-

معــدل تضخــم أســعار المســتهلك :انخفــض التضخــم بشــكل طفيــف مــن  %4.8فــي العــام  2010إلــى  %4.5فــي العــام
 ،2018وهــو أقــل كثيـ ًر ا مــن المتوســط اإلقليمــي ،ولكنــه أعلــى قليـ ًلا مــن المســتوى المقبــول لالقتصــاد الســليم .وقــد
بلــغ مؤشــر أســعار المســتهلك  %102.59كمتوســط لألشــهر التســعة األولــى مــن العــام .)%100 = 2018( 2020

 -3استخدام األغذية والتغذية
المؤشرات:
-

الحصــول علــى خدمــات الميــاه األساســية :بلــغ معــدل الحصــول علــى خدمــات ميــاه الشــرب األساســية ()%98.9
فــي العــام  ،2017وهــو أعلــى مــن المتوســط اإلقليمــي ( )%87والــذي يبقــى أقــل مــن النســبة المســتهدفة فــي أهــداف

( ((5دائرة اإلحصاءات العامة ،األردن في أرقام .2019
( ((5بيانات دائرة اإلحصاءات العامة .2021
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المالحق
التنميــة المســتدامة للعــام  2030البالغــة .%100
-

خدمــات الصــرف الصحــي األساســية :كان الحصــول علــى هــذه الخدمــات ثاب ًتــا تقري ًبــا بيــن العاميــن  2010و 2017؛ إذ بلــغ
 ،%88وهــو أعلــى مــن المتوســط اإلقليمــي ( ،)%81ويظــل أقــل مــن النســبة المســتهدفة فــي األهــداف األلفيــة لعــام
 2030البالغــة .%100

-

ُّ
التقــزم بيــن األطفــال دون ســن الخامســة :حيــث بلــغ  %7.8فــي العــام  ،2012وهــو أقــل كثيــ ًر ا مــن
معــدل انتشــار
المتوســط اإلقليمــي العربــي ( )%22.9وهــدف التغذيــة العالمــي للعــام  2030لجمعيــة الصحــة العالميــة بنســبة %12.2
(منظمــة األغذيــة والزراعــة وغيرهــا .)2019 ،ومــع ذلــك فإنــه يجــب تخفيضــه إلــى أقــل مــن .%2.5

-

ً
فقــر الــدم لــدى النســاء فــي ســن اإلنجــاب :بلــغ فقــر الــدم لــدى النســاء فــي سـ ّ
مقلقــا عنــد %42.6
ـن اإلنجــاب مســتوى
فــي الفتــرة  %34.7( 2018 - 2017فــي العــام  ،)2016فــي حيــن أنهــا كانــت فقــط  %30.8فــي العــام  .2012وهــذا أعلــى كثيـ ًر ا مــن
المتوســط اإلقليمــي العربــي (.)%35.5

 -4االستقرار
المؤشرات:
-

الهشاشــة فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ :وصــل هــذا المؤشــر إلــى  0.05فــي العــام 2019؛ ممــا يشــير إلــى أن األردن ال يتأثــر
بشــكل كبيــر بالكــوارث المرتبطــة بالطقــس ،وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر ،وفقــدان اإلنتاجيــة الزراعيــة .لكــن هــذا
ال يعنــي أن األردن فــي مأمــن تمامً ــا مــن جميــع آثــار تغيــر المنــاخ.

-

تقلبــات إنتــاج الغــذاء :ظلــت تقلبــات إنتــاج الغــذاء صغيــرة نســبيًا ومتســقة بيــن العاميــن  2010و  2016عنــد نحــو 6.4
آالف دوالر أمريكــي للفــرد الواحــد.

-

تقلبــات اإلمــدادات الغذائيــة :ازدادت بشــكل واضــح مــن  50ســع ًر ا حرار يًــا  /فــرد فــي اليــوم فــي العــام  2010إلــى 55
ً
هامشــا آم ًنــا مــن التبايــن.
ســع ًر ا حرار يًــا  /فــرد فــي اليــوم فــي العــام ( .2017((5ويُعــد هــذا
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المالحق
الملحق رقم ( :)4تحليل مؤسسات األمن الغذائي
الفئة
المؤسسات

التوقعات والفائدة

 -التنظيم

 -تحقيق السياسات

 -تعقيد األمن الغذائي

 -الرقابة وضمان

الحكومية وخدماتها

 -ضعف التنسيق بين الجهات ذات

الجودة

 -تحقيق األمن

العالقة

 -تقديم الخدمات

واالستقرار

 -أعباء إضافية على الميزانية و  /أو

 -استيراد وشراء

 -تعزيز الدعم

عدم توافر موارد مالية كافية

القمح والشعير

والشعبية

 -المخاطر غير المتوقعة وعدم اليقين

 -تحسين الدخل

من النواحي االقتصادية ،والسياسية،

الحكومي

والصحية ،والطبيعية

مجموعات

 -إنتاج السلع الغذائية

 -تحسين الدخل

 -المخاطر الطبيعية واالقتصادية

المزارعين

والمنتجات الثانوية

وسبل العيش

 -اآلثار السلبية على المزارعين

 -مستهلكون

 -تنفيذ توصيات

 -المنافسة غير العادلة في السوق

 -مستثمرون

االستراتيجية

المحلية

 تقديم الخدمات اإلنتاج التجارة والتسويق االستثمار -تصنيع األغذية

 أعمال إضافيةوجديدة
 دور إقليمي أكبر منافسون جدديدخلون السوق

 التغييرات المتكررة في السياساتوالتنظيم
  عدم كفاية إجراءات حماية اإلنتاجالمحلي وخاصة الصناعات ،والزراعات،
واألعمال الجديدة والناشئة

 تقديم الدعم التقنيوالمالي
 تحسين سبل عيشالناس
  خلق النمواالقتصادي

 تحقيق السالم،واألمن ،واالستقرار
في األردن
 الحفاظ على دوراألردن كمساهم
إيجابي ومثال
لالستقرار في
المنطقة
 مساعدة األردن فيتحقيق أهداف التنمية
المستدامة وغيرها
من المعاهدات
واالتفاقيات الدولية

 زيادة المديونية قدرة األردن على الحفاظ على زخماإلصالح
 التغيرات المتكررة في قيادةالمؤسسات النظيرة
 ضعف القدرات في المؤسساتالنظيرة

الحكومية

وتنظيماتهم
القطاع
الخاص

المنظمات
الدولية،
واإلقليمية،
والثنائية
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المهام ذات الصلة

المخاوف

المالحق

المخاوف

الفئة

المهام ذات الصلة

التوقعات والفائدة

منظمات
األمم
المتحدة

  تقديم المشورةفي مجال السياسات
والمساعدة التقنية
والدعم المؤسسي
 تنفيذ المشروعاتاإلنمائية واإلنسانية
مثل المساعدة
االجتماعية ،والزراعة،
والتغذية ،والصحة
 المساعدة فيتحقيق أهداف التنمية
المستدامة ذات الصلة

    خدمة أهدافوواجبات منظمات
األمم المتحدة
    دعم جهود األردنفي مختلف المجاالت
    األردن يوفر بيئةتمكينية لمنظمات
األمم المتحدة ألداء
العمل بشكل صحيح
ومباشر

 التغيرات المتكررة في قيادةالمؤسسات النظيرة
 ضعف القدرات في المؤسساتالنظيرة
  -ضمان التمويل المناسب

المجتمع
المدني
والمنظمات
غير الحكومية

 تعزيز ودعم المجتمعالمدني واحتياجات
السكان المهمشين
ومطالبهم
 التصدي للجوع،والفقر ،وانعدام األمن
الغذائي

 المعاملة العادلةوالمنصفة لجميع
الناس
 خدمة مهامهاوأهدافها

 الموقف السلبي تجاه المجتمعالمدني والمنظمات غير الحكومية
    -انخفاض التمويل
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الملحق رقم ( :)5شجرة المشكالت والتحليل الرباعي
شجرة المشكالت
خسارة األرواح
الهجرة

المشاكل االجتماعية وعدم االستقرار
الجوع

األوبئة

 .6ارتفاع نسبة
الالجئيين

 .5ققد وهدر الطعام

 .4ضعف الحوكمة

 .3ضعف الدعم
االجتماعي واألمن

 .2قلة اإلنتاج الزراعي
والربحية

 .1الفقر

 6.1النزاعات وعدم
االستقالل اإلقليمي

 5.1العادات االجتماعية

 4.1عدم وجود سياسة
استراتيجيه متماسك
العملي الغذائي

 3.1انخفاض الميزانية
ومحدوديه بالتغطية

 2,1صعوبة الوصول إلى
التكنولوجيا والتمويل
واالستثمار

 1.1البطالة

 6.2محدودية وصول
الالجئين إلى البلدان
األخرى

 5.2ضعف البنيه
التحتية

 4.2عدم وجود جهه أو
هيئة لألمن الغذائي

 3.2انعدام تنسيق
الجهود

 2.2ضعف الخدمات
مثل اإلرشاد والبيطرية
والتسويق

 1.2تدني الدخل

 5.3قله المعرفة
والوعي

 4.3ضعف انخفاض
تنفيذ القوانين

 4.4عمليات وإجراءات
مطوله

 4.5ضعف القدرات
البشرية

 4.6ضعف التنسيق واالزدواجية
والتناقص في مهام
ومسؤوليات المؤسسات التي
تتعامل مع قضايا األمن الغذائي
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التأثيرات
المباشرة
المشكلة
األساسية

زيادة انتشار انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية

 2.3النكبات والصدمات

خسارة األرواح

األسباب الرئيسية

األسباب الجذرية

المالحق

نقاط القوة
 )1الدعم السياسي لألمن الغذائي على
أعلى المستويات.

نقاط الضعف
ّ
شح المياه.
)1
 )2آثار تغير المناخ.

 )2األمن واالستقرار.

 )3االعتماد الكبير على الواردات والعمالة األجنبية.

 )3تنوع المناخ والمناطق الزراعية

 )4المنافسة غير العادلة لإلنتاج المحلي.

اإليكولوجية.

 )5محدودية الموازنة المخصصة لدعم القطاعات اإلنتاجية.

 )4المزارعون المهرة.

 )6ضعف المؤسسات والخدمات المقدمة للمنتجين.

 )5توافر قطاع خاص نشط ومتمرّس.

 )7انخفاض اإلنتاجية وربحية اإلنتاج المحلي.

 )6القرب من أسواق الطلب المرتفع.

 )8محدودية فرص الحصول على التمويل.

 )7ظروف االستثمار والخدمات والبنى

 )9تعارض السياسات وضعف التنسيق بين المؤسسات ذات

التحتية المواتية.

الصلة.

 )8منظمات المجتمع المدني النشطة.
 )9تكاليف اإلنتاج المنافسة نسبيًا.

الفرص

التهديدات

 )1الشركاء الدوليون النشطون.

 )1فيروس كوفيد .19

 )2الدعم والتضامن الدوليان.

 )2أزمات طويلة األمد في البلدان المجاورة.

 )3إمكانيات عالية لزيادة اإلنتاجية.

 )3معدالت الفقر والبطالة المرتفعة نسبيًا.

 )4وجود اتفاقات تجارية ومعامالت

 )4انخفاض مشاركة المرأة والشباب في األنشطة االقتصادية.

تفضيلية.

 )5ارتفاع معدالت النمو السكاني ونسب اإلعالة.
 )6أعداد كبيرة من الالجئين.
 )7أسعار دولية متقلبة وخاصة أسعار الطاقة ومدخالت اإلنتاج.
 )8تراجع المساعدة والدعم المقدم من المجتمع الدولي
لالجئين.
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المالحق
الملحق رقم ( :)6الرؤية ،واألهداف ،والمؤشرات الكلية لالستراتيجية
المجموعة  /السلسلة
 )8الرؤية:
حمايــة ســكان األردن مــن انعــدام األمــن الغذائــي ،وضمــان الحصــول علــى اإلمــداد باألغذيــة المغذيــة بطريقــة آمنــة
ومســتقرة وميســورة التكلفــة فــي جميــع األوقــات
المصدر

الوحدة

هدف
خط
األساس 2024

هدف
2027

هدف
2030

الوصف /التفاصيل

 )0.1النتيجة السنوية لألردن على المؤشر العالمي لألمن الغذائي
100-0

وحدة
استخبارات مجلة
اإليكونومست

64

60.4
()2020

70

75

مجموع النقاط التي أحرزها األردن
على مؤشر األمن الغذائي العالمي

 )0.2النتيجة السنوية لألردن على مؤشر الجوع العالمي
0-100

مؤشر الجوع
العالمي

8.8
()2020

<5

6

<5

مجموع النقاط التي أحرزها األردن
على مؤشر الجوع العالمي

 )0.3انتشار نقص التغذية
0-100

منظمة األغذية
والزراعة لألمم
المتحدة

8.5
(-2017
)2019

6.5

4

<2.5

عدد األشخاص الذين يعانون من
نقص التغذية مقارنة بإجمالي عدد
السكان

مؤشرات األهداف االستراتيجية
الهدف اإلستراتيجي األول :ضمان توافر الغذاء
 )1-1نسب االكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية
100-0

دائرة
اإلحصاءات
العامة

%100
()2020

%

%

%

حسب المجموعة
السلعية

النسبة المئوية لألغذية المنتجة
وطنيًا مقارنة بالغذاء المستهلك
بالكامل

 )2-1مدى كفاية اإلمدادات الغذائية
إمدادات الطاقة
الغذائية ()DES
كنسبة مئوية من
متوسط متطلبات
الطاقة الغذائية

منظمة األغذية
والزراعة لألمم
المتحدة

%116
(-2017
)2019

%120

%125

%130

مقياس كفاية الغذاء المتاح
لالستهالك البشري كنسبة مئوية
من متوسط متطلبات الطاقة
الغذائية

 )3-1إنتاجية المجموعات الرئيسية للسلع الزراعية (خضراوات ،فواكه ،حبوب ،لحوم ،دواجن ،ألبان ...إلخ)
طن  /وحدة اإلنتاج
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دائرة
اإلحصاءات
العامة

%100
()2020

%

%

%

حسب المجموعة
السلعية

إجمالي اإلنتاج لمجموعات السلع
الزراعية المختلفة مقسومً ا على
الوحدات اإلنتاجية

المالحق

الوحدة

المصدر

هدف
خط
األساس 2024

هدف
2027

هدف
2030

الوصف /التفاصيل

 )4-1إنتاجية المتر المكعب من المياه للمحاصيل البستانية الرئيسية
كجم  /م

3

دائرة
اإلحصاءات
العامة ،ووزارة
الزراعة ،ووزارة
المياه والري

%100

%

%

%

حسب المجموعة
السلعية

إجمالي إنتاج الخضراوات والفواكه
المروية  /إجمالي كمية المياه
المستخدمة لري الخضراوات
والفاكهة

 )5-1احتياطي المخزون الغذائي اإلستراتيجي
بالطن

وزارة الصناعة
والتجارة
والتموين

%100
()2020

%

%

%

حسب المجموعة
السلعية

كمية االحتياطي اإلستراتيجي
للسلع الرئيسية التي يبلغ عددها 12
ً
سلعة

 )6-1نسبة المياه العذبة المستخدمة في الزراعة
%

دائرة
اإلحصاءات
العامة ،ووزارة
الزراعة ،ووزارة
المياه والري

%100
()2020

%

%

%

 %لالنخفاض

مقياس نسبة المياه العذبة
المستخدمة في الزراعة  /إجمالي
المياه المستخدمة في الزراعة

 )7-1قدرة (طاقة) مصانع تجهيز األغذية
بالطن

دائرة
اإلحصاءات
العامة ،ووزارة
الصناعة
والتجارة
والتموين

%100

%110

%150

%200

مقياس لعدد الصناعات الغذائية
وقدراتها اإلنتاجية

 )8-1فقدان الغذاء
إجمالي الفقدان
كنسبة مئوية من
إجمالي التزويد
المحلي

منظمة األغذية
والزراعة لألمم
المتحدة
وبرنامج البيئة
العالمي

%100
()2020

%85

%70

%50

مقياس خسارة األغذية بعد
الحصاد وما قبل االستهالك
كنسبة من العرض المحلي (اإلنتاج
وصافي الواردات والتغيرات
في المخزون) من المحاصيل
(الخضراوات والفواكه) والثروة
الحيوانية والسلع السمكية
(باألطنان)

 )9-1إهدار الطعام
إجمالي اإلهدار
كنسبة مئوية من
العرض المحلي

منظمة األغذية
والزراعة لألمم
المتحدة
وبرنامج البيئة
العالمي

%100

%85

%70

%50

نسبة الطعام ُ
المهدر من بائع
التجزئة إلى المستهلك
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المالحق

المصدر

الوحدة

هدف
خط
األساس 2024

هدف
2027

هدف
2030

الوصف /التفاصيل

الهدف اإلستراتيجي الثاني :تحسين إمكانية الوصول  /الحصول على الغذاء
 )1-2التغيير في متوسط تكاليف الطعام
التغير السنوي في
أسعار المستهلك،
مؤشرات الغذاء
()100 = 2020

دائرة
اإلحصاءات
العامة /
منظمة األمم
المتحدة
لألغذية
والزراعة

80

83
()2019

75

70

مقياس للتغير في متوسط تكاليف
الغذاء ،كما تم تسجيله من خالل
مؤشر أسعار المستهلك لألغذية،
الذي يتتبع التغيرات في سعر
متوسط سلة السلع الغذائية

 )2-2نسبة السكان تحت خط الفقر العالمي
النسبة المئوية
للسكان الذين
يعيشون على أقل
من ( )3.20دوالر
في اليوم بأسعار
صرف تعادل القوة
الشرائية ()PPP
للعام 2020

دائرة
اإلحصاءات
العامة،
البنك الدولي،
مؤشرات
التنمية
العالمية

%10.5
)(2017

%10-

%15-

%20-

مقياس انتشار الفقر محسوب على
أنه النسبة المئوية للسكان الذين
يعيشون على أقل من  3.20دوالرات
في اليوم بأسعار صرف تعادل
القوة الشرائية للعام 2020

 )3-2التعرفات الجمركية على الواردات الزراعية
%

وزارة الصناعة
والتجارة
والتموين /
منظمة التجارة
العالمية

55.4
()2020

سيتم سيتم سيتم
تحديدها تحديدها تحديدها

مقياس لمتوسط تعرفة الدولة
األكثر تفضي ًلا يطبق على كل
الواردات الزراعية

 )4-2التنويع الجغرافي للواردات الغذائية
التوزيع الجغرافي
لمصادر االستيراد

وزارة الصناعة
والتجارة
والتموين

2020

سيتم سيتم سيتم
تحديدها تحديدها تحديدها

مقياس لعدد مصادر االستيراد
(دول المنشأ) للسلع المستوردة
الرئيسية

 )5-2برامج شبكات األمان
عدد

سيتم سيتم سيتم
تحديدها تحديدها تحديدها

وزارة التنمية
االجتماعية

محسوبة كمتوسط مرجح لدرجات
العديد من المؤشرات الفرعية مثل
الحضور ،والتمويل ،والتغطية ،وما
إلى ذلك

 )6-2المساعدة المقدمة من صندوق المعونة الوطنية
مليون دينار

صندوق
المعونة
الوطنية

 )7-2المساعدات المقدمة لالجئين
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%100

%120

%140

%160

مقياس اإلنفاق السنوي لصندوق
المعونة الوطنية مقسوم على عدد
األشخاص تحت خط الفقر البالغ
( )3.2دوالر في نفس العام

المالحق

الوحدة

المصدر

مليون دينار

وزارة التخطيط
والتعاون
الدولي

هدف
خط
األساس 2024
%100

هدف
2027

هدف
2030

سيتم سيتم سيتم
تحديدها تحديدها تحديدها

الوصف /التفاصيل
قيمة المساعدات المقدمة لالجئين
 /مجموع عدد الالجئين

 )8-2حصول المزارعين على القروض الزراعية
عدد وقيمة القروض

مؤسسة
اإلقراض
الزراعي

%100
()2020

%120

%150

%200

مقياس توفر االئتمان الزراعي
والتجاري الزراعي

الهدف اإلستراتيجي الثالث :تعزيز استقرار الغذاء واالستخدام األمثل له
 )1-3التنوع الغذائي
 %لألطعمة غير
النشوية في
االستهالك الغذائي

وزارة الصحة
 /منظمة
األمم المتحدة
لألغذية
والزراعة

52.2
()2020

55

60

65

مقياس لحصة األطعمة غير
النشوية (جميع األطعمة عدا
الحبوب ،والجذور ،والدرنات) في
مجموع استهالك الطاقة الغذائية

 )2-3المبادئ التوجيهية الغذائية الوطنية
التصنيف النوعي 1-0

مجموع النقاط
المحرزة من
قبل وحدة
استخبارات
مجلة
اإليكونومست

0.0
()2020

1

1

1

تقييم ما إذا كانت الحكومة قد
نشرت مبادئ توجيهية وأجرت
حمالت تثقيفية خالل العامين
الماضيين لنشر رسائل حول نظام
غذائي متوازن ومُ َغ ٍّذ

 )3-3خطة أو استراتيجية التغذية الوطنية
التصنيف النوعي 1-0

تسجيل نوعي
من قبل
محللي وحدة
استخبارات
مجلة
اإليكونومست
بناء على وثائق
ً
منظمة الصحة
العالمية،
ومنظمة
األغذية
والزراعة،
ووزارة الصحة

0.0
()2020

1

1

1

تقييم ما إذا كان لدى الحكومة
استراتيجية وطنية حديثة منشورة
لتحسين التغذية لألطفال والكبار
على حد سواء

 )4-3السمنة  /البدانة
%

وزارة الصحة
 /اليونيسف /
منظمة الصحة
العالمية

%32.3
2019

30

25

20

نسبة السمنة عند البالغين
(فوق  18سنة)

 )5-3تقزم األطفال
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المالحق

الوحدة
%

المصدر

هدف
خط
األساس 2024

هدف
2027

هدف
2030

وزارة الصحة
سيتم سيتم سيتم
سيتم
 /اليونيسف /
تحديدها تحديدها تحديدها تحديدها
منظمة الصحة
0.08
العالمية
دون السنة

الوصف /التفاصيل
النسبة المئوية لألطفال دون سن
ُّ
التقزم
الخامسة الذين يعانون من

 )6-3هزال األطفال
%

وزارة الصحة
 /اليونيسف /
منظمة الصحة
العالمية

سيتم
تحديدها

سيتم
سيتم
سيتم
تحديدها تحديدها تحديدها

نسبة األطفال دون سن الخامسة
الذين يعانون من الهزال

 )7-3فقر الدم عند النساء
%

وزارة الصحة
 /اليونيسف /
منظمة الصحة
العالمية

34.7
()2016

سيتم سيتم سيتم
تحديدها تحديدها تحديدها

نسبة فقر الدم بين النساء في سن
( )49-15عام ًا

 )8-3توافر المغذيات الدقيقة مثل جودة فيتامين (أ) ،والحديد ،والزنك ،والبروتين
مجموع النقاط100-0

حسابات وحدة
استخبارات
مجلة
اإليكونومست

68.6
)(2020

75

80

85

النتيجة  100-0محسوبة على أنها
المتوسط المرجح للدرجات الفرعية
المحددة بواسطة حسابات
محللي وحدة استخبارات مجلة
اإليكونومست ملجم /فرد  /يوم

 )9-3سالمة الغذاء
مجموع النقاط100-0

وحدة
استخبارات
مجلة
اإليكونومست

77.9
()2020

82

87

90

النتيجة  100-0محسوبة على أنها
المتوسط المرجح للدرجات الفرعية
المحددة بواسطة حسابات وحدة
استخبارات مجلة اإليكونومست

الهدف اإلستراتيجي الرابع :تعزيز حوكمة األمن الغذائي
 )1-4اإلنفاق العام على التنمية الزراعية
حصة الزراعة
من إنفاق الحكومة
( /)%القيمة
المضافة للزراعة

األمم المتحدة

9.4
()2020

25

35

45

مقياس اإلنفاق الحكومي على
التنمية الزراعية ،كما هو موضح من
خالل مؤشر التوجه الزراعي ،وهو
مؤشر بديل لتقييم االستثمار العام
في الزراعة

 )2-4اإلنفاق العام على األبحاث الزراعية ونقل المعرفة واالبتكار
نسبة موازنة األبحاث
 /مساهمة الزراعة
في الناتج المحلي
اإلجمالي

وزارة الزراعة
(المركز الوطني
لألبحاث
الزراعية)
ووزارة المالية

 )3-4مقدار الدعم الغذائي
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%100
()2020

%300

%600

%1000

مقياس اإلنفاق على األبحاث
الزراعية واالبتكار كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي الزراعي

المالحق

الوحدة

المصدر

مقدار الصرف
(بالمليون دينار
أردني) على دعم
المواد الغذائية

وزارة المالية
ووزارة الصناعة
التجارة
والتموين

هدف
خط
األساس 2024

هدف
2027

هدف
2030

الوصف /التفاصيل

%120

%140

%150

مقياس الدعم المالي الحكومي
ألسعار المواد الغذائية

%100
()2020

 )4-4التشريعات المتعلقة بالغذاء الصادرة أو المعدلة
الوزارات ذات
العالقة

عدد

%100

%120

%130

%140

مقياس لإلصالحات والتعديالت
القانونية لمواءمة األهداف
االستراتيجية والتكيف معها

 )5-4الجهة الوطنية التي ستعنى باألمن الغذائي
رئاسة الوزراء

الجهة

0
2020

100

100

100

مقياس لقياس التقدم المحرز في
وضع الهيكل الوطني لألمن الغذائي

 )6-4نظام معلومات األمن الغذائي
نظام

الجهة الوطنية

0
2020

100

100

100

مقياس لقياس إنشاء وتشغيل
نظام معلومات األمن الغذائي

 )7-4نظام اإلنذار المبكر لألغذية والموارد الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات والصقيع
نظام

الجهة الوطنية

0
2020

100

100

100

معيار لقياس إنشاء وتشغيل
الموارد الطبيعية ونظام مراقبة
األغذية واإلنذار المبكر

 )8-4المركز اإلقليمي لألمن الغذائي
مركز

الجهة الوطنية

0
2020

100

100

100

معيار لقياس التقدم المحرز في
إنشاء وتشغيل المركز اإلقليمي
لألمن الغذائي

 )9-4آليات سالمة الغذاء
النتيجة = 100، 100-0
األفضل

وزارة الصحة
ومنظمة
الصحة
العالمية،
البيانات
المنشورة عن
الدولة

40.0
()2020

50

60

70

مقياس لفاعلية آليات سالمة
األغذية استنادً ا إلى النتيجة التي
حددتها منظمة الصحة العالمية
بناء على التقييم الذاتي القطري
ً
لسؤال  + 20بشأن سالمة األغذية
بما في ذلك المعايير والتشريعات
والمبادئ التوجيهية الوطنية،
وتقييمات القدرات المخبرية،
وخطط التتبع

 )10-4عيادات األمومة والطفولة
عدد

وزارة الصحة

%100
2020

%10+

%20+

%25+

معيار لقياس تغطية الرعاية
الصحية لألمهات واألطفال
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المالحق
الملحــق رقــم ( :)7األهــداف والبرامــج والمســؤوليات وعمــر البرامــج
وموازناتهــا
األهداف االستراتيجية /

مسؤولية

البرنامج

اإلشراف

البدء

والمتابعة

واالنتهاء

مسؤولية التنفيذ

سنة

الموازنة
(مليون
دينار)

الهدف اإلستراتيجي األول :ضمان توافر الغذاء
الهدف الفرعي  :1تعظيم االستفادة من إمكانات اإلنتاج الغذائي المحلي
.1برنامج تحسين اإلنتاج واإلنتاجية

وزارة الزراعة

وتحسين دخل المزارعين

المزارعون ،ووزارة

2027-2022

25

الزراعة ،والمركز الوطني

والمنتجين

لألبحاث الزراعية،
ومؤسسة اإلقراض
الزراعي

.2برنامج الحفظ واالستخدام

وزارة الزراعة

المزارعون ووزارة الزراعة

المستدام للتنوع الحيوي الزراعي

ووزارة البيئة

ووزارة البيئة والمركز

2030-2022

15

الوطني لألبحاث الزراعية
.3برنامج تطوير الصناعات
الغذائية

وزارة الصناعة،

وزارة الصناعة،

ومؤسسة

ومؤسسة تشجيع

تشجيع االستثمار،

االستثمار ،وغرف

وغرف الصناعة

الصناعة والتجارة،

والتجارة ،والبنوك

والبنوك

2024-2022

5

الهدف الفرعي  :2توفير إمدادات كافية ومستقرة من المواد الغذائية المستوردة
 -1برنامج ضمان توافر مخزون
ٍ
كاف
غذائي إستراتيجي

وزارة الصناعة

وزارة الصناعة والتجارة

والتجارة والتموين

والتموين ،والقطاع

2027-2022

ً
الحقا
يحدد

الخاص
الهدف الفرعي  :3تحسين التعاون والتكامل اإلقليميين في مختلف جوانب األمن الغذائي
 -1برنامج إنشاء المركز اإلقليمي
لألمن الغذائي

وحدة األمن

وحدة األمن الغذائي،

الغذائي

ووزارة الصناعة،
ومؤسسة تشجيع
االستثمار ،ووزارة الزراعة،
وغرف الصناعة والتجارة

الهدف الفرعي  :4الحد من فقدان األغذية وإهدارها وتعزيز سالمتها
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2030-2022

غير محدد

المالحق
األهداف االستراتيجية /

مسؤولية

البرنامج

اإلشراف

البدء

والمتابعة

واالنتهاء

دينار)

2030-2022

20

 -1برنامج الحد من فقدان األغذية
وإهدارها

مسؤولية التنفيذ

وحدة األمن

وحدة األمن الغذائي،

الغذائي

ووزارة الزراعة ،ووزارة

سنة

الموازنة
(مليون

الصناعة ،ووزارة البيئة،
والبلديات ،ووزارة الصحة،
ُ
وتجار الجملة والتجزئة،
والصناعيون
 -2برنامج االستخدام األمثل
لألغذية غير المستهلكة

وحدة األمن

وحدة األمن الغذائي،

الغذائي

ووزارة الزراعة ،ووزارة

2030-2022

15

الصناعة ،ووزارة البيئة،
والبلديات ،ووزارة
الصحة ،والقطاع
الخاص ،والمنظمات غير
الحكومية
 -3برنامج االمتثال لسالمة األغذية

مؤسسة الغذاء

مؤسسة الغذاء والدواء،

والدواء ووزارة

ووزارة الصحة ،والبلديات

2027-2022

5

الصحة
الهدف اإلستراتيجي الثاني :تحسين إمكانية الوصول  /الحصول على الغذاء
الهدف الفرعي  :1تقليل أعداد األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي
 -1برنامج دعم شبكات الحماية
االجتماعية

وزارة التنمية

وزارة التنمية االجتماعية،

االجتماعية

ووزارة التخطيط،

وصندوق المعونة

وصندوق المعونة

الوطنية

الوطنية ،ومنظمات

2024-2022

30

المجتمع المدني ،وصندوق
الزكاة ،والمؤسسة العامة
للضمان االجتماعي،
وصندوق التنمية
والتشغيل
الهدف الفرعي  :2إيجاد فرص اقتصادية مستدامة
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المالحق

األهداف االستراتيجية /

مسؤولية

البرنامج

اإلشراف

البدء

والمتابعة

واالنتهاء

دينار)

2030-2022

40

مسؤولية التنفيذ

 -1برنامج تحسين فرص كسب

وزارة الزراعة،

وزارة الزراعة ،ووزارة

العيش في الريف ال سيما

ووزارة العمل،

العمل ،ووزارة التنمية

بالنسبة إلى النساء والشباب

ووزارة التنمية

االجتماعية ،ومنظمات

االجتماعية

المجتمع المدني،

سنة

الموازنة
(مليون

والقطاع الخاص
 -2برنامج توفير البيئة المواتية

مؤسسة تشجيع

مؤسسة تشجيع

والمحفزة لالستثمارات والفرص

االستثمار ،ووزارة

االستثمار ،ووزارة

االقتصادية الجديدة

التخطيط ،ووزارة

التخطيط ،ووزارة

الصناعة والتجارة،

الصناعة والتجارة ،ووزارة

ووزارة الزراعة،

الزراعة ،ومؤسسات

ومؤسسات

اإلقراض المتخصصة

2024-2022

15

اإلقراض
المتخصصة
الهدف الفرعي  :3توفير العيش الكريم لالجئين
 -1برنامج استدامة سبل العيش

وزارة التخطيط

وزارة التخطيط والتعاون

الكريم لالجئين

والتعاون الدولي

الدولي ،ووزارة المالية،

2030-2022

غير محدد

والمانحون ،ومنظمات
األمم المتحدة
الهدف اإلستراتيجي الثالث :تعزيز استقرار الغذاء واالستخدام األمثل له
الهدف الفرعي  :1تحسين جودة الغذاء
 -1برنامج تحسين جودة األغذية

مؤسسة

مؤسسة المواصفات

المواصفات

والمقاييس ،ومؤسسة

والمقاييس،

الغذاء والدواء ،ووزارة

ومؤسسة الغذاء

الصحة ،ووزارة الزراعة،

والدواء ،ووزارة

ووزارة الصناعة والتجارة،

الصحة ،ووزارة

والبلديات ،ومنظمات

الزراعة ،ووزارة

المجتمع المدني

الصناعة والتجارة
الهدف الفرعي  :2اعتماد تدابير فعالة للحد من سوء التغذية وآثارها المحتملة
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2030-2022

5

المالحق
األهداف االستراتيجية /

مسؤولية

البرنامج

اإلشراف

البدء

والمتابعة

واالنتهاء

دينار)

2027-2022

10

 -1برنامج تدعيم الغذاء بالعناصر
الغذائية والمعادن

وزارة الصحة
ووزارة الصناعة
والتجارة

مسؤولية التنفيذ

وزارة الصحة ،ووزارة

سنة

الموازنة
(مليون

الصناعة والتجارة،
ومؤسسات تصنيع
الغذاء

 -2برنامج التغذية المدرسية

وزارة التربية

وزارة التربية والتعليم،

والتعليم

ووزارة الصحة ،ووزارة

2030-2022

30

التنمية االجتماعية،
ومنظمات األمم المتحدة
 -3برنامج الرعاية األسرية

وزارة الصحة

وزارة الصحة ،ووزارة

2025-2022

15

التنمية االجتماعية،
ومنظمات المجتمع
المدني
الهدف اإلستراتيجي الرابع :تعزيز حوكمة األمن الغذائي
الهدف الفرعي  :1تعزيز البنية المؤسسية لألمن الغذائي
 -1برنامج إنشاء وتعزيز اإلطار

وحدة األمن

رئاسة الوزراء ،ووحدة

المؤسسي لألمن الغذائي في

الغذائي

األمن الغذائي ،ووزارة

األردن

10

2024-2022

المالية ،ووزارة التخطيط

 -2برنامج إنشاء قاعدة بيانات

وحدة األمن

رئاسة الوزراء ووزارة

ونظام رصد لألمن الغذائي في

الغذائي

التخطيط ووحدة

األردن

5

2024-2022

األمن الغذائي ودائرة
اإلحصاءات العامة

 -3برنامج تعديل اإلطار القانوني
والتنظيمي لألمن الغذائي

وحدة األمن

وحدة األمن الغذائي

2024-2022

3

الغذائي

الهدف الفرعي  :2تعزيز أبحاث النظم الغذائية ،واالبتكار ونشر التكنولوجية ،وتطوير العمليات واإلجراءات
والخدمات
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الفصل األول

مقدمة
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